Bestyrelsens årsberetning 2020
Man må sige, at det har været en golfsæson udover det sædvanlige med aflyste
matcher og matcher gennemført med Corona-begrænsninger. Men vi kom igennem
og det er mig en stor ære, at jeg i aften kan aflægge bestyrelsens årsberetning.
I Trekroners vedtægter §2 står der ”Foreningens formål er at arrangere ugentlige
golfmatcher, og som medlem kan optages alle kvindelige medlemmer af Rungsted
Golf Klub, der opfylder det til enhver tid gældende handicapkrav”.
Det er bestyrelsens opgave at arrangere ugentlige matcher for Trekroners
medlemmer. Vi mener ikke, at det er bestyrelsens opgave at gribe ind i nogen form
for personsager og forholde os til hvem der spiller meget med hvem – om nogen
plejer sit handicap – osv. osv. Vi dyrker en sport – en såkaldt ”Gentleman-sport” og
bestyrelsen forventer naturligvis, at alle Trekroner-medlemmer udviser en sportslig
adfærd.
Hvert år i november måned afholder bestyrelsen det første bestyrelsesmøde, hvor vi
konstituerer os, evaluerer den afsluttede sæson og udarbejder råskitsen til næste
års matchprogram. Under den netop afsluttede generalforsamling i september
måned, har vi lyttet til medlemmernes ønsker - nogle vil have flere
slagspilsturneringer - nogle vil have flere sociale matcher - og andre ønsker bare at
spille en helt fredelig stableford. Bestyrelsen er meget omhyggelige, når vi
tilrettelægger matchprogrammet for den nye sæson - vel vidende - at vi ikke kan
gøre alle tilfredse.
I slutningen af januar måned er vi som regel klar til at sende det færdige
Matchprogram og informationsskrivelser ud til alle medlemmer.
Og igen i år, så vi alle frem til en ny og spændende golfsæson, men som vi ved nu,
blev starten helt, helt anderledes end forventet.
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Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling holdt 5 bestyrelsesmøder
(november, maj, juli, august og september) og ellers har vi kommunikeret via e-mail
og telefon. Vores to første bestyrelsesmøder i 2020 måtte vi aflyse. Turneringerne i
april blev ligeledes aflyst og vores første bestyrelsesmøde fandt derfor først sted
den 18. maj, hvor vi kunne fordele vagter, jobs m.v.
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.
Igen i år havde vi planlagt et regelkursus, hvor Jannik kunne gennemgå nogle – for
Trekroner – relevante regler, fra den virkelige verden på egen bane. Dette måtte vi
desværre aflyse, men håber at kunne gennemføre i 2021.
På Trekroners hjemmeside www.rgk-trekroner.dk informerede vi om det ændrede
matchprogram og at vi p.g.a. et stort pres på golfbanen tillod at booke 4-bolde samt
anden relevant information. – Hjemmesiden og e-mail er vores kommunikationsvej.
Trekroners åbningsmatch 2020 fandt sted den 7. maj under hensyntagen til Coronapandemien. – Vi skulle holde 2 meters afstand. - Der måtte kun være 1 person ad
gangen i skabsgangene. - Vi måtte ikke bytte scorekort. - Vi måtte ikke røre
flagstangen på green eller rive i bunkers. Klubhuset var lukket og scorekortene blev
afleveret i en kasse på bordet foran starterhuset. Alle spillere skulle efter afsluttet
golfspil straks forlade området. De indleverede scorekort blev ikke handicapreguleret, men Susanne Francke har registreret dem alle i et Excel regneark.
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 Lise Schiander. – 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.
Præmieoverrækkelsen for maj måned – måtte på grund af forsamlingsforbud –
udsættes til den 25. juni.
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Den 11. juni spillede vi om Tændstikpokalen udsat af Inger Damm i 1996 med krav
om at pokalen kun kan vindes i en Bogey match (også kaldet par-match).
Pokalen blev vundet af Helle Lange, og da der ikke kan indgraveres navne i
Tændstikpokalen, kan alle årenes vindernavne ses på en liste i damernes
omklædningsrum. Susanne Francke har opdateret listen, tak til Susanne.
Torsdag den 18. juni skulle vi have spillet vores årlige venskabsmatch med damerne
fra Københavns Golfklub - på hjemmebane. Corona smitten lurede stadig og der var
stadig et forsamlingsforbud på max 50 personer. Så bestyrelserne fra begge
dameklubber blev enige om at aflyse og flytte arrangementet til 2021.
Den 25. juni spillede A, B og C rækkerne 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 Inge Hassel.
Ved præmieoverrækkelsen denne dag for både maj og juni måned, kunne vi hylde 4
flotte 80-årige fødselarer; Inge Lise Hoffmann – Jenni Hunæus – Ulla Olrik og Inge
Hassel som alle fik overrakt en flot buket blomster.
Juli måned er sædvanligvis en stille sommerferiemåned. Efter junior ugen spillede vi
fire turneringer med i alt 157 deltagere i A, B, C-rækkerne og 39 i Super-9 – et
ganske flot fremmøde, når alt er taget i betragtning.
Efter Rungsted Ugen var Trekroner den 13. august vært for en Invitational turnering.
28 Trekroner-damer havde inviteret 28 veninder fra en anden golfklub med, så i alt
deltog 56 spillere i en Fourball Bestball Stableford med GUN-start kl. 8:30. – Vejret
var forrygende dejligt – selv det havde Birthe Henriksen, Susanne Francke og Pia
Müller sørget for. Forud lå et stort arbejde, hvor alt var planlagt ned til mindste
detalje som blev kvitteret med en succesfuld dag som sluttede med frokost og
præmieoverrækkelse;
1. præmien gik til Susan Burgess og Suzan Andersen fra Kokkedal GK
2. præmien gik til Kirsten Stærk og Lone Gertz fra Københavns GK
3. præmien gik til Susanne Francke og Liselotte Therp fra Furesø GK
Endnu en STOR TAK TIL Birthe Henriksen, Susanne Francke og Pia Müller for et flot
arrangement og en dejlig dag.
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Den 20. august spillede vi en slagspilsturnering om ”Træfolkets pokal”. Pokalen blev
skænket i 1966 af svenske ”Træfolk” fra den svenske træindustri som besøgte
Rungsted Golfklub en torsdag midt i Trekroner-dagen – det var før der var noget der
hed elektronisk tidsbestilling. Som tak for venlig modtagelse i Rungsted skænkede
de os denne pokal. Pokalen blev i år vundet af Helle Schiellerup.
Den sidste turnering i august var en Greensome Stableford turnering sponsoreret af
Holte Vinlager. Men et heftigt regnvejr over Nordsjælland fik turneringsledelsen til
at aflyse dagen og rykke sponsorturneringen frem til 10. september.
Præmietager til en sponsormatch skal være til stede og sige tak til sponsor –
præmien kan ikke modtages af en substitut. I en Greensome er det dog OK, at blot
den ene spiller er tilstede for at modtage præmien. – Dameklubben Trekroner
nærmer sig sine 70 år, og hen over tid bliver gamle traditioner erstattet af nye.
Sådan må det være.
Præmieoverrækkelser for turneringerne i august og september måned vil finde sted
senere i aften. - Lad mig lige opsummere:
Rhododendron Pokal i maj blev vundet af Lise Schiander
Tændstik Pokal i juni blev vundet af Helle Lange.
Jubilæums Pokal i juni blev vundet af Inge Hassel.
Træfolkets Pokal i august blev vundet af Helle Schiellerup.
Alle, undtagen Helle Schiellerup (august), har fået overrakt deres pokal.
På grund af et lukket klubhus i april og maj måned, var der ikke mulighed for at
skrive sig på en tilmeldingsliste i omklædningsrummet til Trekroners gennemgående
hulspils turnering, hvor der spilles om en pokal udsat af Vivi Ravn i 1994. - Vi åbnede
derfor op for tilmelding til hulspils turneringen i Golfbox og i år var der nok tilmeldte
til, at vi kunne gennemføre turneringen. 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 2020.
Senere i aften vil vi også overrække Årspokalen skænket i 1964 af Aase EgenfeldtNielsen til den dygtige golfspiller som har opnået flest point i ”Order of Merit”.
Selvom antallet af spillede turneringer har været reduceret i år, fastholder vi
alligevel præmier til de 3 bedste spillere i A, B og C-rækken og 2 præmier til de
bedste Super-9 spillere.
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Alle pokalernes historie kan i øvrigt læses på hjemmesiden www.rgk-trekroner.dk
Må jeg be’ Aase Holberg om at rejse sig - OG Louise Kistrup - Lise Schiander – Gitte
Kaas – Kirsten Hvid Carlsen – Kir Holm - Birte Henriksen - Inger Højsgaard – Birthe
Bjerrum – Susanne Francke - Kirsten Stærk – Pia Müller – Connie Balschmidt – Helle
Rasmussen – Tove Palsby – Charlotte Weinold - Hanne Buhl Jørgensen, og mig selv.
– 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 2020. – 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 2021?
I kølvandet på bankernes hvidvaskesager, er vores lille dameklub med en årlig
kontingent indtægt på 30-35 t.kr. og et resultat tæt på 0, blevet bedt om at
registrere os i Erhvervsstyrelsen som ”en frivillig forening”. Vi har nu et CVR nr.
41546050, og har også måtte oprette en ny bankkonto. Dette vil kasserer Susan
Burgess orientere mere om under aflæggelse af regnskabet for 2020.
1. januar 2021 træder det nye handicapsystem WHS – World Handicap System i
kraft. Vi vil anbefale Jer at gå ind på DGU’s hjemmeside og læse om det nye
handicapsystem eller lytte til den podcast der ligger samme sted. I kan også tjekke
hvordan Jeres nye handicap kan komme til at se ud i GolfBox under scores.
Vi vil også – om muligt – afholde et eller to regelkurser med Jannik. Dato for dette vil
fremgå af matchprogrammet.
Ifølge Trekroners vedtægter starter vores sæson den 15. april, så første
turneringsdag i 2021 bliver torsdag den 15. april. Og slutter - ifølge vedtægterne –
den 30.09. Derfor bliver sidste spilledag, generalforsamling og festmiddag, torsdag
den 30. september 2021.
I 2021 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.
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Vi er opmærksomme på, at slagspilsturneringer er en velset turneringsform hos
nogle Trekroner-medlemmer, men absolut ikke hos andre – ja, nogle fravælger
endda helt at deltage, og det er ærgerligt. Mange af os har sikkert også prøvet at slå
fra den ene bunker til den anden eller out of bounds et par gange. Og det er
bestemt ikke sjovt.
Bestyrelsen overvejer derfor, at vi spiller en modificeret slagspilsturnering med et
”loft” på antal slag/hul. Max. 7 slag på et par 3 hul. Max 8 slag på et par-4 hul og
max. 9 slag på et par-5 hul. – Når man op på dette antal slag eller helt opgiver at
spille hullet, samler man bolden op og noterer sin max. score. Sådan spiller de
slagspil hos ”Løverne” og en turnering med ”Maksimum score” som det hedder, er
helt i overensstemmelse R & A Regel 21.2. og dermed fuld gyldig. – Denne
turneringsform er knapt så nedslående at spille som den klassiske slagspilsturnering
kan være - og fremmer tillige hastigheden på runden. – Når dirigenten om lidt
sætter bestyrelsens beretning til debat, vil vi meget gerne høre Jeres mening.
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. Send
blot en mail til undertegnede, hvis du vil være Trekroner-sponsor.
Trekroners bestyrelse håber, at flere RGK-damer får lyst til at spille med i Trekroner
hver torsdag formiddag. 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 Trekronerkolleger for endnu et år med et fantastisk tillidsfuldt, positivt og altid humørfyldt
bestyrelsesarbejde – det er en fornøjelse.
STOR TAK til Birte, Charlotte, Kirsten, Pia, Susan og Susanne – af hjertet TAK!
Rungsted Kyst den, 24. september 2020
Dorrit Jørgensen
Formand
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