Bestyrelsens beretning for 2019
På vegne af Trekroners bestyrelse, er det mig en stor ære at aflægge årsberetning.
Sæsonstart
Bestyrelsen begyndte sæson 2019 allerede den 8. november, hvor vi afholdt det
første bestyrelsesmøde. Vi kunne byde to nye medlemmer velkommen i bestyrelsen
– Pia Müller og Susanne Francke. Vi evaluerede den netop afsluttede sæson og
udarbejdede råskitsen til matchprogrammet for 2019. Og vi gjorde os rigtig meget
umage for IKKE at lægge en slagsspils turnering på en regnvejrsdag – men desværre
er vore metrologiske evner ret begrænsede. Men ellers syntes vi, at
matchprogrammet for 2019 blev varieret og imødekom de ønsker vi havde hørt
fremført på generalforsamlingen. I slutningen af januar måned kunne vi så – som vi
plejer – sende det færdige Matchprogram 2019 og informationsskrivelser ud til alle
medlemmer. Denne gang også til medlemmer fra HalvFire, som netop havde opløst
deres klub-i-klubben.
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.
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Påsken faldt ret sent, så vi kunne kun nå at spille 1 turnering i april. Og
præmieoverrækkelsen blev udsat til maj måned.
Der var kommet nye R & A-golfregler per. 1. januar 2019, så igen i år arrangerede vi
et regelkursus i mødelokalet, hvor Jannik gennemgik nogle – for Trekroner relevante nye regler. Nyt stof – måske svært at huske. Så derfor gentog vi
regelgennemgangen med Jannik den 16. maj. Og noget af det husker vi sikkert godt,
mens andet er smuttet af hukommelsen. En god idé er selvfølgelig, altid at have den
lille regelbog med i bag’en, eller downloade app’en fra AppStore ”Rules Of Golf
2019”. Men ellers blot blive enig med sin markør om, hvad man gør i en aktuel
situation.
Maj: Den første af Trekroners traditionelle pokaler som vi hvert år spiller om, var
Tændstikpokalen udsat af Inger Damm i 1996, men den 9. maj var vejret så dårligt,
at turneringsledelsen valgte at rykke pokalturneringen til den 6. juni.
Vi sluttede maj måned af med at spille om Rhododendron Pokalen, en pokal som er
udsat af Inger Norsk i 1983. Pokalen blev vundet af Kristine Bernhoft. – Når vi spiller
om Rhododendron-pokalen, starter Super-9 spillerne altid fra 10. teested, så også de
af vore medlemmer kan få mulighed for, at komme ud på 15. green og se de flotte
Rhododendron blomstre, som Inger Norsk var initiativtager til blev plantet der.
Ved præmieoverrækkelsen for april og maj måned var det en glæde, at kunne byde
10 nye medlemmer velkommen til Trekroner. – Og så fejrede vi 4 flotte 80-årige
fødselarer med hver en buket blomster.
Juni: Torsdag den 6. juni spillede vi om Tændstikpokalen som flot blev vundet af
Lise Schiander, og da der ikke kan indgraveres navne i Tændstikpokalen, kan alle
tidernes vindernavne ses på en liste nede i omklædningsrummet. Susanne Francke
har renskrevet og opdateret listen, tak Susanne.
Torsdag den 13. juni stillede Trekroner sin torsdag til rådighed for PINK CUP
arrangementet. – Igen i år sponsorerede Trekroner velkomstvinen før festmiddagen.
Det har bestyrelsen imidlertid besluttet IKKE at gøre fremadrettet. Så velkomstvinen
må PINK CUP komiteen blot indregne i prisen for festmiddagen fremover. Vi kan i
øvrigt oplyse, at der blev indsamlet 85.673,50 i den gode sags tjeneste ”Støt
brysterne”.
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Tirsdag den 18. juni spillede vi vores årlige venskabsmatch med damerne i
Københavns Golfklub. Desværre havde kun 8 hold fra Trekroner tilmeldt sig
(København havde overtegnet tilmeldingsliste). Vi nød en god dag i Dyrehaven, men
måtte desværre indkassere et ordentligt nederlag – Trekroner vandt en match, delte
en – og tabte resten. Så vi måtte desværre aflevere trofæet til Københavnerne.
Som noget nyt, havde vi i år programsat en Scramble turnering den 20. juni, og det
er muligvis en morsom og meget social turnering, men den tog alt, alt for lang tid at
gennemføre, for nogle vist nok omkring de 5 timer. Derfor har bestyrelsen besluttet,
at vi ikke fremover vil programsætte en Scramble turnering i Trekroner-regi.
Den 27. juni spillede vi Slagspil om Jubilæumspokalen, en pokal som er skænket af
Gudrun Preisler ved Trekroners 25 års jubilæum i 1977. Pokalen blev i år flot vundet
af Birte Henriksen.
Juli måned er sædvanligvis en stille sommerferiemåned. Men i år kunne vi
festliggøre den lidt. Ved præmieoverrækkelsen den 25. juli havde vi den store
glæde, at kunne fejre en 90 års fødselsdag. Tro det eller ej, men Birte Westh havde
rundet 90 år og vi kunne overrække Birte en flaske champagne og en flot buket
blomster.
Efter Rungsted Ugen startede vi roligt op med en Stableford. Den 15. august spillede
vi en slagspilsturnering om ”Træfolkets pokal”. Pokalen blev skænket i 1966. Pokalen
blev i år flot vundet af Birte Henriksen. Den sidste turnering i august var en
Greensome Stableford turnering sponsoreret af Holte Vinlager.
De sidste turneringer i september måned blev afholdt planmæssigt. Slagspillet for A
og B rækkerne den 12/9 blev gennemført på en tung og våd bane, men som sagt
indledningsvis, er vejret svært at forudsige. 19/9 spillede alle en Stableford i et
fredeligt efterårsvejr. Præmieoverrækkelser fra den 12. – 19. og i dag, vil finde sted
senere i aften. - Lad mig lige opsummere:
Rhododendron Pokal i maj blev vundet af Kristine Bernhoft.
Tændstik Pokal (som blev flyttet til 6. juni) i maj blev vundet af Lise Schiander.
Jubilæums Pokal i juni blev vundet af Birte Henriksen.
Træfolkets Pokal i august blev vundet af Birte Henriksen.
Alle vinderne har fået overrakt deres pokal – endnu engang tillykke!
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I år var der nok tilmeldte til, at vi kunne gennemføre Trekroners gennemgående
hulspils turnering, hvor der spilles om en pokal udsat af Vivi Ravn i 1994. STOR TAK
til Jette Bjerrum som igen i år påtog sig opgaven som turneringsleder. Jette vil
senere i aften overrække præmien til vinderen af Trekroners hulspil 2019.
Og senere i aften vil vi også overrække Årspokalen skænket i 1964 af Aase EgenfeldtNielsen til den dygtige golfspiller som har opnået flest point ”Order of Merit” i 2019.
Point høsten har ellers ikke været så stor i år, men vi fastholder alligevel præmier til
de 3 bedste spillere i A, B og C-rækken og 2 præmier til de bedste Super-9 spillere.
Alle pokalernes historie kan i øvrigt læses på hjemmesiden www.rgk-trekroner.dk
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. Nogle
få torsdage har været tyndt besat, hvilket nok har været på grund af vejret, men
ellers ligger de fleste torsdage med en udnyttelsesgrad på langt over 60% målt på 15
turneringsdage. Men lidt for mange Trekroner-tider har i denne sæson været ledige,
og det kan der selvfølgelig være mange forskellige årsager til. Derfor har vi ind
imellem oplevet, at fremmede har booket tid ind imellem vores tider og det har de
ret til. De tider vi ikke selv benytter kan frit bookes af andre 24 timer før. Super-9
har plads til 12 deltagere hver torsdag og udnytter tiderne flot.
Må jeg be’ Aase Holberg om at rejse sig - OG Kir Holm – Birte Henriksen - Inger
Højsgaard – Birthe Bjerrum – Susanne Francke - Kirsten Stærk – Pia Müller – Connie
Balschmidt – Helle Rasmussen – Tove Palsby og Hanne Buhl Jørgensen. – OG må jeg
så bede forsamlingen give en KÆMPE STOR applaus som tak for flotte sponsorgaver
til par-3 konkurrencen og ”den hvide streg” i 2019. – 1000, 1000 TAK!
I aften er vi mange tilstede som kan hylde vores egne sponsorer. Og 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!

Hvad venter os i 2020?
Det er altid svært at spå – især om fremtiden, men noget ved vi lidt om på forhånd.
I vinterperioden 2019/2020 vil RGK-sekretariatet informere alle RGK-medlemmer
om det nye handicapsystem WHS – World Handicap System. Som bliver en realitet
den 1. januar 2021.
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Det var egentlig programsat til at skulle træde i kraft allerede ved dette årsskifte,
men blev forsinket fra EGA (EuropeanGolfAssociation) og DGU har derfor af
organisatoriske grunde udsat ikrafttræden til 1. januar 2021. Kort fortalt handler
det om, at alle golfspillere ”all over the World”, skal handicapreguleres efter samme
system. De nuværende seks handicapsystemer forenes i èt system kaldet WHS.
EGA-handicap som vi spiller med nu, skifter navn til et WHS-handicap.
Ved årsreguleringen ser handicapsystemet på de 20 seneste indberettede scores for
en spiller (kan godt gå flere år tilbage). – Af dem ser systemet på de 8 bedste scores
og ud fra det bliver man årsreguleret. – Det er derfor vigtigt, at vi alle indberetter så
mange scores som muligt. I den forbindelse vil RGK-sekretariatet ligeledes informere
alle medlemmer om, hvordan man selv kan indberette sine daglige scores i GolfBox.
Ifølge Trekroners vedtægter starter vores sæson den 15. april, så første
turneringsdag i 2020 bliver torsdag den 16. april, så kan vi jo samtidigt fejre
dronning Margrethes 80 års fødselsdag.
I 2020 skal vi spille venskabsmatchen mod København på egen hjemmebane,
formentlig en torsdag i juni måned. Trekroners venskab med damerne fra
København begyndte i 1972, så vi nærmer os 50 års jubilæet. Vi håber I vil bakke op
om en fortsættelse af dette arrangement og tilmelde Jer, når tiden er inde for det.
Vi er opmærksomme på, at nogle Trekroner-damer gerne vil spille en fællesmatch
med LadyBirds og vi har i bestyrelsen også drøftet muligheden. Vi vil imidlertid lade
initiativet komme fra de travle erhvervspiger, for det er dem der evt. skal afsætte en
halv eller hel arbejdsdag til et sådan fælles arrangement. – Men hvis det viser sig, at
LadyBirds gerne vil arrangere en sådan fællesmatch, afgiver vi gerne en torsdag.
Hvert år har vi i bestyrelsen af og til drøftet om vi – som Løverne – blot skal spille i
en A og B række. Som nu er der 20-25 spillere i 3 rækker, med præmier til 1. og 2.
pladsen. Vælger vi kun A og B række vil det betyde 35-40 spillere i hver række, men
så kan vi udvide præmierne til også en 3. plads. Ved en opdeling i to rækker kunne
konkurrenceniveauet måske blive bredere og sjovere. – Vi ved det ikke og
bestyrelsen vil gerne høre hvad der er stemning for.
Vi vil fortsætte afviklingen af turneringerne hver torsdag på samme måde som hidtil.
HUSK at læse den information som vi af og til sender per mail eller sætter på
opslagstavlerne både i omklædningsrummet og ved starterhuset. Og så håber vi, at
alle har glæde af at kunne følge med i de ugentlige resultater på hjemmesiden.
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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
blive nævnt på vores hjemmeside og i klubbladet, hvis det stadig udkommer.
I Trekroner- bestyrelsen håber vi, at flere RGK-damer får lyst til at spille med i
Trekroner. Derfor skal vi alle sammen være gode ambassadører for Trekroner. - Så
vær åbne og imødekommende, hvis I møder nogle der viser interesse for Trekroner.
I kan også altid henvise til vores hjemmeside www.rgk-trekroner.dk
Inden jeg giver ordet tilbage til dirigenten, vil jeg meget gerne takke mine
bestyrelseskolleger for endnu et år med et fantastisk godt, altid humørfyldt og
særdeles tillidsfuldt samarbejde.
STOR TAK til Birte, Kir, Kirsten, Pia, Susan og Susanne – af hjertet TAK!

Rungsted Kyst den, 26. september 2019

Dorrit Jørgensen
Formand
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