Januar

Velkommen til Trekroner - sæson 2021
Hvor vi med denne udsendelse af matchprogram og generel information byder alle Trekronermedlemmer velkommen til en ny og spændende golfsæson.
Tilmelding til sæson 2021 sker ved betaling af kontingent på kr. 400,-- for medlemmer som ønsker
at deltage i 18-hulsturneringer. For Super 9 medlemmer som kun ønsker at deltage i 9hulsturneringer, betales der halvt kontingent kr. 200,-. Uanset hvilken række man måtte vælge at
spille i, forbliver man i rækken hele sæsonen.
Beløbet kan indbetales over Netbank på reg.nr.: 1551 konto nr.: 0001221531 eller MobilePay
20 45 22 48. Beløbet kan også lægges i en konvolut med navn og medlemsnummer i Trekroners
postkasse i omklædningsrummet.

Betalingsfristen er den 5. marts 2021.
Før første turneringsdag – torsdag den 15. april - opdeles alle tilmeldte til 18-hulsturneringerne i
tre rækker, A, B og C. Rækkefordelingen vil senere fremgå af skemaer opsat på opslagstavlen i
omklædningsrummet og på www.rgk-trekroner.dk ”Turneringer”. Super 9 spiller kun i en række.
Man forbliver i sin række gennem hele sæsonen uanset ændring - op eller ned - i handicap.
Tilmelding til de ugentlige matcher via Golfbox: Se generel information.
Jette Bjerrum er fortsat turneringsleder på den gennemgående Hulspilsturnering. Der spilles om
en pokal udsat af Vivi Ravn i 1994. Tilmelding kun i GolfBox. For turneringens gennemførelse skal
der være min. 10 deltagere tilmeldt. Nærmere information vil følge inden sæsonstart.
Igen i år har vi aftalt et regelkursus med Pro Jannik Bolinder – det finder sted torsdag den 22.
april kl. 15.00 – 16.00 og i mødelokalet på 2. sal.
Al Trekroners information og de ugentlige resultater kan ses på Trekroners hjemmeside; www.rgktrekroner.dk
De venligste hilsner med ønsket om en dejlig golfsæson.
Bestyrelsen
Dorrit Jørgensen (formand) - 45570617/20452248- dorrica@mail.dk
Susan Burgess (kasserer) - 45890715/40980715 - sburgessp@hotmail.com
Birte Henriksen - 40157404 - birte.lyholtegaard@gmail.com
Kirsten Stærk - 45 86 64 80/21240914 - kirsten.staerk@hotmail.com
Pia Müller – 50733844 - pia.muller@icloud.com
Susanne Francke - 91557404 - susanne@francke.dk
Charlotte Weinold - 20 76 93 76 - cweinold@hotmail.com

