
Rungsted, den 12/9-2017 

Til Trekroners bestyrelse ved formanden, Dorrit Jørgensen! 

Forslag til ændring af spillehcp./ decimalhcp. grænse. 

 

I øjeblikket er det vedtaget af Trekroner således, at man får spillehcp. 36 uanset, man i virkeligheden burde 

have et højere spillehcp. Man får frataget slag fordi, man har fået et decimalhcp. over 29,7. 

Man kan spørge sig selv om, hvorfor det er således i R.G.K. 

Derfor foreslår jeg, at man i stedet for en spillehcp.grænse på 36 ændrer grænsen til en decimalhcp.grænse 

på 36, som jo er et magisk tal i golf. 

De fleste andre klubber har det som ovennævnt, ja nogle klubber har endda slet ingen grænse. 

Andre klubber kan have en helt anden ratening, således at spillehcp. er = decimalhcp. 

Det er jo ærgerligt at C spillere, som i mange år har været medlem, og altid har følt sig som en del af 

klubben, melder sig ud, fordi det ikke er sjovt mere. Dette gælder for så vidt også Super 9. Man skal huske 

på, at de fleste C spillere er gået fra A til B og så sidst til C på grund af alder og småskavanker..   

I hver række i A, B og C er der ca. 24 spillere. Ca. halvdelen i C rækken får frataget slag, d.v.s., at der er et 

mindre antal tilbage, der konkurrerer. Samtidig er det som regel C spillere, der går dårligst til sit hcp. 

således, at det kun er få, der nogensinde opnår de gyldne 28 stablefordpoint, der udløser point på tavlen. 

Her se det helt anderledes ud for A og B spillerne. 

Derfor vil det være mere retfærdigt, at alle spillere spiller med deres fulde spillehcp., således at de er med i 

konkurrencen. 

Ønsket om at ændre reglerne er ikke for at vinde, men med nugældende regler føler man sig ude af det 

sociale fællesskab og kun med som ”fyld”, hvilket ikke er særligt befordrende, således at spændingen og 

glæden er væk, for selv om man skulle spille godt en enkelt gang, opnår man intet. Man vil jo gerne spille 

på lige fod med alle andre, det er jo derfor, at man er medlem. 

Det kan godt være, at A og B spillere tænker, at hvad kommer det os ved, men husk så på, at A og B spillere 

nok også engang bliver C spillere, og så vil få samme følelse af udelukkethed. 

Endelig skal nævnes, at de fleste C spillere aldrig kommer nærmest flaget på 3. og 6. hul, da vi ikke kan 

komme på green eet slag, så der er vi også distanceret. 

 Med venlig hilsen 

Janni Schliemann (8-1188) 


