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Ved et jubilæum er det naturligt at ridse nogle ting op omkring jubilaren, og som alle andre 40-

årige, har Trekroner en fortid præget af såvel nogle fine gamle traditioner, som af nogle 

entusiastiske formænd og bestyrelsesmedlemmer samt, uden tvivl, et hav af gode golfhistorier. 

Men for at starte ved begyndelsen; 1. maj 1952 startede Aase Vibe Hastrup ”Torsdagsklubben”, og 

sammen med navnkundige frk. Carøe, gjorde hun alt arbejdet indtil 1959. 

Navnet ”Trekroner” har også en historie, som vi har fået forhenværende caddiemaster Werner 

Christensen til at fortælle; Der var lidt diskussioner angående betalingen per spillerunde, og da 

Steen Damgaard en søndag formiddag på frk. Carøes kontor overhørte debatten angående et 

gebyr på 2,- eller 3,- kroner, afgjorde han; ”Det bliver for besværligt at regne med et kompromis 

på kr. 2,50, altså forhøjer man, så indskuddet bliver 3 kroner”. 

Vi havde dengang et medlemspar boende i Helsingborg, skibsreder Arvid Börjeson og fru Annie. 

Fru Börjeson spillede fra hcp. 7 og var ivrig torsdagsspiller og besluttede at forære en vimpel til 

Trekroner. Uheldigvis blev navnet stavet på svensk, Trekronor, altså blev det kasseret. Næste gave 

var med 2 kroner som mærke, men det udløste en mægtig harme blandt medlemmerne, hvis 

talsmand P.O. Bjerrum erklærede, at man ikke kunne bruge et flag, som var en efterligning af det 

svenske rigsvåben! Alle gode gange 3, det endelige resultat blev, som vi kender det i dag, og de tre 

kroner altså et mix mellem det svenske rigsvåben og den daværende betalingsform! 

Spillesæsonen for Trekroner var fra starten den samme, som gælder nu, men dengang var der fri 

medlemstilgang for kvindelige medlemmer, blot man havde hcp. 36 og ca. 30 damer deltog. 

Da Aase Egenfeldt-Nielsen i 1959 blev formand oprettede man en bestyrelse for Trekroner, og i 

1961 indførtes generalforsamlinger – på daværende tidspunkt med et årskontingent på kr. 40,- 

Samtidig med indførelsen af bestyrelse indgår også Gudrun Preislers navn i Trekroners historie. 

Gudrun Preisler var aldrig formand, men satte sit præg på ”klubben” helt frem til 1972. Det 

fremgår, at Gudrun Preisler bl.a. udarbejdede årlige statestikker angående hvem der spillede hvor 

meget, hvem der udeblev, hvilke hcp. reguleringer man havde haft etc. Gudrun Preisler var en 

myndig dirigent ved de årlige generalforsamlinger og i 1973 udnævntes hun til æresmedlem, 

hvilket ikke er sket før eller siden. 

Det blev senere besluttet, at medlemmer over 80 år automatisk bliver æresmedlemmer, altså 

kontingentfrie, og vi har i vores jubilæumsår 2 flittige spillere, som opfylder dette kriterium. 

Selvom man ikke må nævne en dames alder, kan det vist godt afsløres, at det drejer sig om Elly 

Justesen og Grete Bentzen. 



Nu er Gudrun Preisler ikke mere, men ved 25 års jubilæet i 1977 udsatte hun ”Gudrun Preislers 

Ærespræmie”, som man skulle spille om ved den årlige jubilæumsmatch – et smukt minde om en 

mindeværdig dame. 

Pokaler har vi flere af, også nogle som desværre ikke længere eksisterer i vort matchprogram.  

Fra de gamle journaler: ”Fra 1960 til 1966 inviterede fru G. Islef alle spillere til the eller frokost på 

”Sømandshvile” en torsdag i august. Matchen gik så kun over 15 huller, og ud over de sædvanlige 

points udsatte fru G. Islef en ”Sømandshvilepokal”. – Det fremgår ikke, hvad der siden er sket med 

pokalen. En anden udgået pokal er Nellie Levin’s mindepokal, som blev skænket af Ulla Levin i 

1966. Pokalen blev i 1971 vundet af Eva Beyer til ejendom. 

I september 1966 spillede vi for første gang om ”Träfolkets Pokal”, og Ruth Bojesen fortæller; ”En 

sommerdag for 25 år siden 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 og ødelagde vores torsdag. Som undskyldning og tak 

for en herlig dag sendte de os ”Träfolkets Pokal.” 

Den nyeste pokalmatch i vores regi er ”Rhododendronmatchen” som startede i 1986. Det 

beskedne ekstra matchfee, som betales, anvendes til indkøb af rhododendronbuske, som plantes 

omkring 15. green. 

Nu drejer det sig jo ikke kun om historien og udviklingen, det drejer sig i allerhøjeste grad om de 

personer, som satte deres præg på Trekroner. Som nævnt var Aase Vibe-Hastrup primus motor, og 

hun blev efterfulgt af Aase Egenfeldt-Nielsen, hver af dem i en 7-årig formandsperiode. Fra 1967-

1971 styrede Eva Holm klubben, og i disse år var man flittige til at tage på udflugter til hhv. 

Asserbo, Kirsebærholmen, Helsingør, Eremitagen og Odsherred. I 1972 overtog Annette Fugl-

Svendsen roret. Trekroner gav sin mening til kende over for RGK’s bestyrelse angående banens 

sværhedsgrad, man fejrede 25 års jubilæum og kontakten til Barsebäck blev etableret. 

Det var også i denne formandsperiode, vi blev introduceret for en ny dirigent ved 

generalforsamlingerne, Birgitta Broberg, som siden 1977 trofast har varetaget dette hverv. 

En lille sidebemærkning – Annette Fugl-Svendsen blev i november 1991 70 år og blev meget glad 

for den hilsen, som Trekroner sendte på dagen. 1978-80 var Birthe Tholstrup formand, og efter en 

energisk indsats overlod hun styringen til Inger Norsk i september 1980. 

De kommende 10 år formåede Inger Norsk på sin venlige, rolige facon at sætte sit præg på 

Trekroner, der var igen et jubilæum at fejre i 1982, og især kontakten til andre klubber blev 

styrket. Ingen tvivl om, at når der blev sagt Trekroner i såvel danske som svenske dameklubber, 

blev der også sagt Inger Norsk. 

Og så nåede vi frem til nutiden, ny formand – Birthe Bjerrum – i 1991, og en herlig opgave for den 

siddende bestyrelse, nemlig at arrangere lidt festivitas omkring 40-årsdagen den 1. maj 1992. 



Traditioner er til for at holdes i hævd, hvis de altså er gode, derfor ingen tvivl; vi spiller om Gudrun 

Preislers Ærespræmie/Jubilæumspokalen torsdag den 30. april. Præmieuddelingen finder sted 

følgende dag under jubilæumsmiddagen i klubben. 

Nærmere informationer følger på vores opslagstavle, i øjeblikket kun at sige, at bestyrelsen ser 

frem til et par festlige dage. 

Tillykke til alle med jubilæet og tak til alle som i årenes løb har taget en tørn i skiftende bestyrelser 

– og især matcher! 

                                                           Bestyrelsen for TREKRONER 

                                       Birthe Bjerrum, Inge Lise Salmonsen, Helen Mørck, 

                                       Birgit Deman, Inger Højsgaard, Elsebeth Bernhoft. 

 

 


