
Kære alle medlemmer i Trekroner, 

 

Nu starter vi Trekroner sæson 2020, under forudsætning af, at vi alle overholder gældende "Corona-

regler" som foreskrevet af RGK med bl.a. at holde 2 meters afstand, kun en person i skabsgangen, 

ikke røre ved flagstangen på green og forlade området straks efter turneringen. - Reglen om, at den 

enkelte spiller kun må have tre aktive bookede tider af gangen gælder også inkl. Trekroner-tiden. 

 

Åbningsmatch 7. maj; Trekroners sædvanlige tider kl. 8:30 - 10:30 for A,B,C-spillere og med tre 

deltagere på hver tid. - Og tiderne Kl. 10:37, 10:45 og 10:52 til Super-9 spillere og med fire 

deltagere på hver tid, kan bookes fra onsdag den 29. april kl. 20:00 - De ubenyttede Trekroner-tider 

kan andre RGK-medlemmer booke dagen før vores spilledag (kl. 20). 

 

På spilledagen vil der (indtil videre) stå en kasse med blanke scorekort på bordet foran starterhuset. 

Hver spiller tager et scorekort og udfylder det med TYDELIGT navn, DGU-nr. og hcp.  - Under 

runden fører spilleren SIT EGET SCOREKORT og en kontrolscore for den spiller man er markør 

for. MEN man bytter ikke kort og markøren skal ikke underskrive. Når runden er afsluttet bekræfter 

man mundtligt hinandens score og lægger det korrekt udfyldte scorekort i en Trekroner-kasse som 

også står på bordet foran starterhuset mærket " Udfyldte scorekort". - Susanne Francke vil afhente 

scorekortene og registrere alle resultaterne.  

 

Hvis nogle måtte ønske at blive handicapreguleret, skal de selv gøre det i GolfBox. 

 

Indtil videre vil konkurrencen om "tættest på flag" være suspenderet, og vi kan heller ikke mødes i 

restauranten til hyggeligt samvær, præmieoverrækkelser m.v. 

 

Trekroners Hulspil 2020; Tilmelding til den gennemgående hulspils turnering åbner i 

GolfBox den 28. april. Tilmeldingen slutter den 10. maj kl. 0:00. - Startopstillingen fremsendes 

per mail til alle deltagere den 13. maj. - Turneringsleder er Jette Bjerrum. 

 

Bestyrelsen vil varmt anbefale, at rigtig mange Trekroner medlemmer vil bakke op om denne 25-

årige pokalturnering. Pokalen er udsat af Vivi Ravn og er evigt vandrende. 

 

Bestyrelsen har fremrykket næste bestyrelsesmøde, som vil finde sted fredag den 1. maj. - Måtte I 

have spørgsmål/bemærkninger til ovennævnte, så send gerne en mail til een i bestyrelsen inden 

fredag. - Eventuelle ændringer eller anden information vil naturligvis blive meddelt Jer alle per mail 

og lagt på Trekroners hjemmeside www.rgk-trekroner.dk  under punktet "Information". 

 

 

                                                               På glædeligt gensyn 

                                                           Bestyrelsen 
                                                                      26. april 2020 



 


