3. april 2021
Kære medlemmer i Trekroner,
Desværre har Corona-pandemien endnu ikke sluppet sit tag. Vi skal stadig passe godt på og må kun
forsamles under særlige betingelser.
RGK's restaurant åbner for udendørs servering den 21. april og indendørs servering den 6. maj. Der
skal fremvises "Coronapas" .
Derfor har Trekroners bestyrelse måtte foretage nogle (foreløbige) få ændringer af matchprogram
2021; Regelundervisning v/Jannik den 22. april er aflyst. - Sponsormatch og præmieoverrækkelse
den 29. april flyttes til den 27. maj, hvor vi så har præmieoverrækkelser for både april og maj
måned.
Det opdaterede matchprogram og rækkefordeling (A- B- C og Super-9) kan ses på Trekroners
hjemmeside www.rgk-trekroner.dk under "Turnering" og på opslagstavlen i omklædningsrummet.
A,B og C-rækkerne råder over starttiderne 8:30 - 10:52 begge tider inkl. - Vigtigt! Der skal fyldes
op med 3-bolde på alle tiderne før der må bookes en fjerde spiller med på en tid. - Er der ledige
tider råder RGK-sekretariatet over dem. - Super-9 råder over starttiderne 11:00, 11;07 og 11:15. Vi
har anmodet RGK om også at få starttiden 11:22 til Super-9 spillere, men i skrivende stund har det
ikke været muligt, desværre.
RGK har understreget vigtigheden af, at runden gennemføres på under 4 timer, at bolden samles op
når matchpoint ikke er muligt, at der altid slås en provisorisk bold, hvis der er tvivl om, hvor den
første landede og at der max må ledes efter en bold i 3 minutter.
Trekroners gennemgående hulspils turnering - hvor der spilles om en pokal udsat af Vivi Ravn - er
nu åbnet for tilmelding i GolfBox (Klubturnering/maj). Tilmeldingen slutter 28. april.
Turneringsleder Jette Bjerrum kan kontaktes på 21493175.
Det er os en stor glæde, at kunne byde nye medlemmer velkommen i Trekroner - tag godt imod;
Anne Laxholm - Charlotte Balschmidt - Eva Møller - Eva Zierau - Helen Bødtcher-Hansen - Helle
Rørbæk - Helle Warnøe - Lea Bendtsen Høst - Lise Frost - Marie Rich - Merete Meiland og Rie
Luxhøj Gundorf.
Mange tak for vinterens positive og venlige hilsner og på glædeligt gensyn torsdag den 15. april.
Trekroners bestyrelse; Birte Henriksen (40157404) - Charlotte Weinold ((20769376) - Dorrit
Jørgensen (20452248) - Kirsten Stærk (21240914) - Pia Müller (50733844) - Susan Burgess
(40980715) - Susanne Francke (91557404).
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