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Sømandshvilepokal;  Fra 1960 til 1966 inviterede fru G. Islef alle spillerne til the eller 

frokost på ”Sømandshvile” en torsdag i august. Matchen gik så kun over 15 huller, 

og udover de sædvanlige points udsatte fru Islef en ”Sømandshvilepokal”. Det vides 

ikke, hvad der siden er sket med pokalen. 

Nellie Levin’s mindepokal; Blev skænket af Ulla Levin i 1966. Pokalen blev i 1971 

vundet af Eva Beÿer til ejendom. 

Vindruepokalen (Årspokalen); Skænket i 1964 af Aase Egenfeldt-Nielsen. En cup 

pyntet med vindruer og ved overrækkelsen fyldes den med friske druer. Vindes af 

den spiller som i årets løb har opnået flest points. – Der spilles hvert år fortsat om 

denne pokal. 

Träfolkets Pokal;  En cup spillet som slagspil med følgende historie fortalt af Ruth 

Bojesen; ”En sommerdag i 1966 ankom 20 svenske mænd til Rungsted for at spille 

”Träfolkets” årlige golfmatch. To af dem kendte jeg særdeles godt. Det var min bror 

og min svoger. Jeg forklarede dem, at det var meget upopulært, at de kom ødelagde 

vores torsdag. Som undskyldning og tak for en herlig dag sendte de os ”Träfolkets 

Pokal””.  – Der spilles hvert år fortsat om denne pokal. 

Gudrun Preislers Ærespræmie (Jubilæumspokalen); Skænket af Gudrun Preisler ved 

Trekroners 25 års jubilæum i 1977. Et lågfad som kan vindes ved en Slagspilsmatch. 

– Der spilles hvert år fortsat om denne pokal. 

Rhododendronmatchen; En cigaretæske skænket i 1983 af Inger Norsk, med den 

særlige proposition, at der betales matchfee, og at det indkomne beløb anvendes til 

indkøb af rhododendronbuske til 15. hul. Trofæet kan vindes ved en 

Stablefordmatch. – Der spilles hvert år fortsat om denne pokal. 

 

 

 



Tændstikpokalen;  En tændstikæske prydet med 3 guldkroner. Skænket i 1996 af 

Inger Damm, spilles som parmatch. Da det ikke er muligt at indgravere på selve 

pokalen, har vi gjort den til en ”tavlematch”. Lene Karberg har lavet en ”tavle” med 

en tændstik, som er ophængt i omklædningsrummet. – Der spilles hvert år fortsat 

om denne pokal. 

Hulspilspokalen; En kasserolle til vinderen af den fortløbende hulspils match. 

Skænket i 1994 af Vivi Ravn. Oprindeligt skænkede Vivi Ravn et lågfad med 

elfenbens håndtag, men da der var indbrud hos en af pokalvinderne var dette 

smukke fad for stor en fristelse. Heldigvis var der forsikringsdækning, og derfor blev 

den smukke kasserolle indkøbt i 1997. Pokalen er evigt vandrende. – Der spilles 

hvert år fortsat om denne pokal, såfremt der er nok tilmeldte spillere. 

Tove Gertz vandrepokal; Kunne vindes af den bedste scratchscore ved 

Trekroner/RGK’s ”Åben Damedag”. – Der opstod imidlertid uenighed mellem RGK og 

Trekroner om det økonomiske ansvar ved afbud, aflysning p.g.a. dårligt vejr o. lign. 

RGK mente at dette ansvar lå hos Trekroner. Denne økonomiske forpligtelse kunne 

bestyrelsen i Trekroner ikke påtage sig og derfor blev den sidste ”Åben damedag” 

afholdt i 2009. – Tove Gertz’s vandrepokal – en sølvtallerken - er givet til RGK’s 

pokalsamling og vil kunne ses i pokalskabet. 

Tove Gertz marskalstav;  En kombineret oplukker/proptrækker med 3 guldkroner, 

skænket i 1998, skal opbevares af den til enhver tid fungerende formand for 

Trekroner. 

 

Navnene på pokalvinderne gennem tiden kan ses på www.rgk-trekroner.dk under 

”Trekroners historie”. 
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