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Bestyrelsens årsberetning 2022 

 

Efter to år med ustabil start på golfsæsonen, kunne vi i år starte som planlagt med 

åbningsturneringen den 21. april.  

Hvert år trækker bestyrelsen i arbejdstøjet allerede i oktober/november måned, 

hvor vi afholder den kommende sæsons første bestyrelsesmøde. Igennem hele året 

og på generalforsamlingen lytter bestyrelsen til medlemmernes meninger og 

eventuelle ønsker til det kommende matchprogram. Vi hører, at nogle vil have flere 

slagspilsturneringer – mange vil gerne bare spille en helt fredelig Stableford og 

andre ønsker at spille flere sociale matcher. I 2022 har vi spillet 4 sociale matcher, 

11 stableford, 3 slagspil og 3 par-matcher ud af de 21 programsatte. Bestyrelsen er 

meget omhyggelige, når vi tilrettelægger matchprogrammet for den nye sæson. Det 

er velovervejet og gennemdrøftet og med hensyntagen til de faste pokalturneringer 

og de propositioner som skal overholdes – gamle traditioner som vi gerne holder i 

hævd. Ligeledes er det bestyrelsens fortsatte ønske, at Trekroners turneringsdage 

skal være på et sportsligt højt niveau og at konkurrencen hver torsdag udfordrer den 

enkelte spiller. Derfor har Trekroner også konkurrencen om årets bedste spiller -  

”Order of Merit”.  Og netop kombinationen af et højt sportsligt niveau, socialt 

samvær og gode venskaber er det vi håber Trekroners matchprogram vil være 

udtryk for. – Vi gør vores bedste - vel vidende - at vi ikke kan gøre alle tilfredse.    

Hvert år i slutningen af januar måned er vi som regel klar til at sende det færdige 

matchprogram og informationsskrivelser ud til alle Trekroners medlemmer.  

På Trekroners hjemmeside www.rgk-trekroner.dk informerer vi om evt. ændringer 

af matchprogram, ugentlige matchresultater, årspoint og megen anden information 

– ikke mindst galleriet med flotte billeder år for år. – Hjemmesiden og e-mail er 

vores direkte kommunikationsvej til Trekroners medlemmer. 

  

http://www.rgk-trekroner.dk/
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2022 blev det første år med et nyt handicapsystem WHS (World Handicap System). 

En helt anderledes måde at beregne den enkelte spillers handicap niveau på end i 

det gamle EGA-system (European Golf Association fra 2000-2021). – I WHS beregnes 

en spillers gennemsnitlige handicap ud fra de 20 senest indberettede scores. Heraf 

beregnes et gennemsnit af de 8 bedste resultater. Det betyder rent faktisk, at der 

kan gå lang tid før de rigtig gode resultater (spil under handicap) har skubbet de lidt 

dårligere resultater ud fra de ”8 udvalgte”, men det viser hele tiden spillerens 

gennemsnitlige spilleniveau. Systemet er ens for alle verden over (WHS). 

2022 blev derfor det sidste år, hvor vi i Trekroner vil præmiere spil under handicap 

med 1 flaske Crement. Dette var relevant i det gamle EGA-handicap system, hvor 

man omgående blev reguleret ned, men er ikke relevant i det nye WHS system.                 

– I 2022 kom antallet op på 57 flasker Crement. Bestyrelsen valgte dog, at erstatte 

19 flasker med 19 æsker jubilæumsbolde ved præmieoverrækkelsen for juli måned. 

Bestyrelsen synes det er festligt med en flaske ”bobler” i ny og næ, og vi skal nok 

finde på velegnede konkurrencer, hvor der kan vindes en god flaske Crement, -   

men vil ikke længere blive givet for spil under handicap. 

Trekroners åbningsmatch i 2022 fandt sted den 21. april og igen i år havde vi 

planlagt et regelkursus i april måned. Vi afsluttede måneden med et regelkursus, 

hvor Jannik gennemgik nogle – for Trekroner – relevante regler, fra den virkelige 

verden på egen bane. Det er bestyrelsens indtryk, at denne korte opfriskning af 

golfregler primo golfsæsonen er meget populær, så det vil vi forsøge at gentage.  

Hvert år bliver der programsat 4 ”pokalturneringer”. Og den 12. maj spillede vi om 

Tændstikpokalen udsat af Inger Damm i 1996 med krav om at pokalen kun kan 

vindes i en Par-match (også kaldet Bogey-match). Pokalen blev i år vundet af Anne 

Hougaard, og da der ikke kan indgraveres navne i Tændstikpokalen, kan alle årenes 

vindernavne ses på en liste i damernes omklædningsrum. Susanne Francke står for 

opdatering af listen, tak til Susanne.  

Skønhedsklinikken ”Goodlooks” v/Inge Petersen, sponsorerede igen i år flotte 

præmier til maj måneds sidste turnering den 19. maj. – Inge præsenterede sine 

produkter på terrassen, men desværre satte det dårlige vejr med torden og regn en 

dæmper på købelysten.  Vi håber dog, at Inge har lyst til at komme igen i 2023. 
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Efterfølgende har Susanne Francke udarbejdet en guide til, hvorledes man skal 

forholde sig ved uvejr under golfspil. Guiden er sat på Trekroners opslagstavle i 

damernes omklædningsrum. Den er ligeledes at finde på Trekroners hjemmeside 

www.rgk-trekroner.dk under ”Regelhjørnet”. – Igen stor tak til Susanne. 

Ved præmieoverrækkelsen for både april og maj måned, kunne vi byde 6 nye 

medlemmer hjertelig velkommen til Trekroner. Så i 18 huls rækkerne har der været 

84 tilmeldte spillere og i Super-9 rækken 20 – i alt 104 aktive medlemmer i 2022. 

Denne dag kunne vi ligeledes hylde 3 flotte 80-årig fødselarer, nemlig Antonieta 

Philipson – Vivi Merete Winge og Anne Juul-Larsen, som fik overrakt en smuk buket 

blomster. 

Den 2. juni spillede vi om Rhododendron Pokalen - en pokal som er udsat af Inger 

Norsk i 1983. Pokalen blev i år vundet af Lise Rossè. – Når vi spiller om 

Rhododendron-pokalen, starter Super-9 spillerne altid fra 10. teested, så de kan 

komme ud på 15. green og se de flotte Rhododendron blomstre og sende en kærlig 

hilsen til Inger Norsk som mange af os har været så heldige at have mødt. 

Torsdag den 16. juni havde bestyrelsen valgt, at vi skulle fejre Trekroners 70 års 

jubilæum – og hvilken herlig dag det blev! Der skulle spilles en slagspilsturnering 

(modificeret) om Jubilæums pokalen som blev skænket af Gudrun Preisler ved 

Trekroners 25 års jubilæum i 1977, men som vi spiller om hvert eneste år. Pokalen 

blev i år flot vundet af Kirsten Holm. 

Efter matchen – og i det dejligste solskinsvejr - bød Trekroner alle deltagerne på et 

glas ”bobler” på terrassen. Vi kunne byde velkommen til journalist Morten Timm fra 

Ugebladet som ville bringe artikel og billeder fra ”Golfdamernes store dag”. – Til 

Walgaard Blomster som lykønskede Trekroner med 3 meget flotte buketter – Til 

Vagn Kristensen fra Holte Vinlager som lykønskede Trekroner med en flot 

vingavekurv. – Til RGK’s herreklub ”Kronhjortene” som lykønskede Trekroner med 

12 dusin golfbolde med Trekroners jubilæums logo på. – Til RGK’s herreklub 

”Løverne” som lykønskede Trekroner med 6 flasker lækker Champagne og til RGK’s 

clubmanager Anders Møller som lykønskede Trekroner med et nyt klubflag med 

Trekroner logo på.  

Bestyrelsen har naturligvis efterfølgende skriftligt takket gavegiverne mange gange 

for fremmøde og de flotte gaver. 

http://www.rgk-trekroner.dk/
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Takket være en god økonomi – ikke mindst takket være egne sponsorer til de 

ugentlige par-3 præmier – kunne Trekroner være vært for en lækker Thai inspireret 

frokost. Ved hver kuvert lå en Trekroner logobold, fint pakket ind i cellofan og 

lysegrøn sløjfe. Tak til Charlotte Weinold for hjælpen med dette. Vi sluttede dagen 

af med præmieoverrækkelser for juni måned. 

Sidste år skulle vores venner fra Københavns Golfklub spille venskabsmatchen i RGK. 

Vi glædede os til mødet og både banen og restauranten stod klar, men som I alle 

ved, meldte Tirsdagsdamerne fra – RGK’s gæstegreenfee var blevet for dyr, 

desværre. I år – 2022 – inviterede KGK’s Tirsdagsdamer, Trekroner til Dyrehaven og 

tirsdag den 28. juni blev dagen for vores venskabsmatch. Trekroner blev inviteret til 

at deltage for en samlet pris på kr. 450,- som inkluderede gæstegreenfee kr. 300 og 

frokost m/kaffe kr. 150,- en rigtig flot venskabspris! Desværre kunne Trekroner kun 

stille med 6 hold, så det måtte Tirsdagsdamerne så tilpasse sig, selvom de havde 

mange flere tilmeldte. Tidspunktet var måske lige sent nok, ferien var så småt i gang. 

Men - det blev en rigtig dejlig dag! Søde og hjælpsomme venner bød os velkommen 

og vi blev godt guidet rundt på banen og gennem den noget udfordrende rough.  

Selvom Trekroner’s damer var gæster, var vi alligevel så uhøflige at vinde 

venskabsmatchen med 3 vundne – 2 tabte og 1 AS, så vi kunne hjemtage pokalen. 

Nu pynter trofæet på sin rette plads over Trekroners informationstavle.  

Trekroners bestyrelse har den 1. september sendt et brev til RGK’s bestyrelse, hvor 

vi mindeligt beder om, at venskabs-gæstegreenfeen igen kan sættes til kr. 350,- 

RGK-bestyrelsen havde vores henvendelse på dagsordenen til deres møde her i 

september måned, men nåede desværre ikke at behandle den. Den vil blive fremlagt 

igen til drøftelse på bestyrelsesmødet den 10. oktober. 

Da vore venner fra København sidste år meldte afbud med kort varsel, ændrede vi  

turneringsdagen til Trekroners egen udgave af ”Ryder Cup” – banen og restauranten 

var jo reserveret. – Der blev spillet en FourBall Bestball hulspil side-mod side, præcis 

som vi gør, når vi møder vores Københavnske venner. Det blev en herlig dag og 

bestyrelsen blev sidste år kraftigt opfordret til at gentage denne turnering i 2022. Så 

den sidste dag i juli måned spillede vi ”Trekroner Ryder Cup”. Der var 24 tilmeldte 

hold og resultatet blev en sejr til USA på 6/5 og 1 match endte AS. Atter en dejlig 

dag, som vi tænker vil blive programsat igen. 
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Bestyrelsen ved selvfølgelig godt, at der i den rigtige Ryder Cup indgår både 

foursomes, fourballs og single matcher. Men alt dette foregår over 3 dage og det 

kan vi jo ikke byde ind med. Vi ved også godt, at den kvindelige udgave af ”Ryder 

Cup” er ”Solheim Cup”. Så måske vi fremover skal kalde vores turnering for 

”Trekroner Solheim Cup”. – Men hvad er der mon stemning for – hvad synes I?   

Den 18. august spillede vi en slagspilsturnering (modificeret) om ”Træfolkets pokal”.  

Pokalen blev i år vundet af Lise Rossè.  

Den sidste turnering i august var en Greensome Stableford en turnering sponsoreret 

af Holte Vinlager. Desværre kunne den nye ejer af butikken i Hørsholm, Vagn 

Kristensen ikke være til stede og overrække præmierne. Vi har naturligvis 

efterfølgende skriftligt takket Vagn Kristensen og sendt billeder af de glade vindere. 

Mange nye medlemmer i Trekroner er måske ikke opmærksomme på det, men ved 

en sponsormatch, er det er vigtigt, at præmietagere er til stede og kan takke 

sponsor – præmien kan ikke modtages af en substitut, men vil ved fravær gå videre 

til de næste i vinderrækken.   

Lad mig lige opsummere; 

Tændstik Pokal i maj blev vundet af Anne Hougaard. 

Rhododendron Pokal i juni blev vundet af Lise Rossé. 

Jubilæums Pokal i juni blev vundet af Kirsten Holm. 

Træfolkets Pokal i august blev vundet af Lise Rossé. 

Og alle har fået overrakt deres pokal.  

Der har i år været flot tilmelding til Trekroners gennemgående hulspils turnering, 

hvor der spilles om en pokal udsat af Vivi Ravn i 1994. - Jette Bjerrum vil senere i 

aften overrække præmien til vinderen af Trekroners hulspil 2022.  

Senere i aften vil vi også overrække Årspokalen skænket i 1964 af Aase Egenfeldt-

Nielsen til den dygtige golfspiller som har opnået flest point i ”Order of Merit”. 

Derudover uddeles præmier til de 3 bedste spillere i A, B og C-rækken og præmie til 

den bedste Super-9 spiller. 

Trekroners- og pokalernes historie kan i øvrigt læses på hjemmesiden www.rgk-

trekroner.dk 

http://www.rgk-trekroner.dk/
http://www.rgk-trekroner.dk/
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Der kan være mange forskellige grunde til, at nogle Trekroner medlemmer ikke er så 

spilleaktive i en sæson. – Vi holder derfor øje med udnyttelsesgraden af de 

spilletider som RGK har bevilliget Trekroner– hvor godt udnytter vi de tider? 

Vi har hver torsdag 20 starttider til rådighed med 3 spillere på hver tid, så 60 spillere 

vil udgøre en 100% belægning. – Vi har set på 6 spilledage i perioden frem til 1. juli 

og her er udnyttelsesprocenten på 70% i gennemsnit. – I perioden 1. juli til 1. 

september har vi også set på gennemsnittet af 6 spilledage og her er 

udnyttelsesprocenten på 69%. – Det er i underkanten – udnyttelsesgraden skal 

meget højere op, hvis vi ikke vil risikere, at RGK fratager os spilletider! 

I 2022 har 20 Trekroner-damer været tilmeldt i Super-9 rækken. Ved årets 

begyndelse var vi meget betænkelige ved, om de tre starttider vi havde fået 

bevilliget ville være tilstrækkeligt, selvom Super-9 spillerne kan booke sig som 4-

bolde. Men på intet tidspunkt, har der været over 10 tilmeldte spillere om 

torsdagen, så tiderne har absolut passet fint.  

Vi er meget glade for at kunne tilbyde vores medlemmer muligheden for spil i Super-

9 rækken. Det kan man af forskellige årsager have brug for, enten i et enkelt år eller 

mere permanent.  Det giver mulighed for fortsat tilknytning til Trekroner og 

fællesskabet.  Men for Super-9 spillere såvel som for 18-huls spillere gælder, at man 

spiller i sin gruppe i hele sæsonen uanset ændring i helbred eller handicap. 

Må jeg be’ Aase Holberg om at rejse sig - og Birte Henriksen – Helle Okholm – 

Kirsten Hvid Carlsen – Louise Juul Kistrup – Anja Adamsen – Susanne Francke – Pia 

Müller – Tove Palsby – Kirsten Holm – Lisbeth Lademann – Aase Alstrup – Susan 

Burgess – Anette Rasted – Helle Rasmussen – Lise Schiander – Charlotte Weinold - 

Birthe Bjerrum - Jette Bjerrum – Lise Frost og Anne Laxholm. 

 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 2022. – 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. Mange nye medlemmer 

af Trekroner har måske ikke været opmærksomme på, at vi afholder 

præmieoverrækkelser den sidste torsdag i hver måned. - 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!  
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Hvad venter os i 2023? 

Ifølge Trekroners vedtægter starter vores sæson den 15. april. I 2023 bliver 

åbningsmatchen torsdag den 20. april – og skal ifølge vedtægterne slutte inden den 

30.09. Derfor bliver sidste spilledag, generalforsamling og festmiddag, torsdag den 

28. september i 2023.  

Regelkurset med Jannik i april måned er meget populært, så det vil vi naturligvis 

gentage. Dato for dette vil fremgå af matchprogrammet. 

I 2023 skal vi spille venskabsmatchen mod København på egen hjemmebane. Det 

bliver formentlig en torsdag i juni måned og vil fremgå af Trekroners matchprogram. 

Vi håber, at vi kan forhandle en bedre venskabs-gæste-greenfee på plads med RGK’s 

bestyrelse, så vores venner fra København igen vil komme på besøg.                         

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. - Vær åbne og imødekommende, hvis I møder nogle der viser interesse 

for Trekroner og henvis gerne til vores hjemmeside www.rgk-trekroner.dk     

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 – er meget 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 formanden eller skriv dit 

navn på den liste der ligger på bestyrelsesbordet, så vil du blive kontaktet inden 

sæsonstart. 

Det er også en form for sponsorat at yde frivilligt foreningsarbejde – derfor stor tak 

til Louise Juul Kistrup for hjælp med indberetning af Trekroners scorekort – tak til 

Jette Bjerrum for turneringsledelse af Trekroners hulspil og tak til Birgitte Lippmann 

for endnu engang at revidere Trekroners regnskab.  

Også en stor tak til mange Trekroner medlemmer som gennem sæsonen støtter og 

opmuntrer bestyrelsen i deres arbejde. Det varmer og styrker vores fortsatte 

arbejdsglæde for Trekroner – så 1000 tak til Jer alle! 

http://www.rgk-trekroner.dk/
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Hver sidste torsdag i måneden har vi præmieoverrækkelse og det er en stor 

fornøjelse at overrække alle de dejlige flasker vin til dygtige golfspillere.  

MEN har I tænkt over hvordan alle flaskerne er kommet på det flotte præmiebord?  

To energiske damer fra bestyrelsen har før sæsonstart besøgt Holte Vinlager i 

Hørsholm og aftalt hvilke vine vi gerne vil aftage i den kommende sæson – rødvin, 

hvidvin, rosé og bobler. Inden hver måneds præmieoverrækkelse er de samme to 

damer igen i vinforretningen for at bringe vin hjem i ”Trekronerskabet” klar til at 

bære op på præmiebordet.  

Det bliver til mange besøg hos vinhandleren. En hurtig sammentælling har vist, at de 

gæve Trekroner-damer har hjembragt i omegnen 250 flasker hvilket svarer til ca. 

250 kg som de har båret fra forretning til bil – fra bil til skab – fra skab til 

præmiebord! – Så det er mange gange de har flyttet rundt på de 250 kg, - tænk lige 

over det!   STOR TAK TIL Birte Henriksen og Kirsten Stærk for alt slæberiet! 

MEN ALLE i Trekroners bestyrelse yder en fantastisk arbejdsindsats -  hver på sin 

måde og alt efter hvad tid, kræfter og den travle pensionistkalender ellers er til, så 

påtager vi os hver især forskellige arbejdsopgaver. Vi løfter i flok - men vigtigst af alt, 

så mødes vi altid med godt humør og samarbejder positivt og tillidsfuldt.  

Af hjertet tak til Birte Henriksen, Charlotte Weinold, Kirsten Stærk, Pia Müller, Susan 

Burgess og Susanne Francke.     TAK! 

                            

                                      Rungsted Kyst den, 29. september 2022 

                                                           Dorrit Jørgensen 

                                                                  Formand      

  


