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I maj måned 1952 blev dameklubben ”Trekroner” 
stiftet med Aase Vibe-Hastrup som første for-
mand for Trekroner. Og hvordan kom dameklub-
ben så til at hedde ”Trekroner”? 
Historien har vi fra salige og meget afholdte 
caddiemaster Werner Christensen som har for-
talt, at da RGK-medlem Steen Damgaard en 
søndag formiddag på frk. Carøes kontor (da-
værende klubsekretær), overhørte debatten 
angående et gebyr på 2 kr. eller 3 kr., afgjorde 
han debatten med; ”Det bliver for besværligt at 
regne med et kompromis på 2,50 – altså forhø-
jer man, så indskuddet bliver 3 kroner”, – derfor 
navnet ”Trekroner”.

Ved Trekroners 25 års jubilæum i 1977 stiftede og 
skænkede Gudrun Preisler, Jubilæumspokalen 
(en Ærespræmie). Et lågfad som kan vindes ved 
en Slagspilsmatch. – Der spilles hvert år fortsat 
om denne pokal. 

– Men i år skulle vi fejre et 70 års jubilæum, så der 
var lagt op til en særlig festlig dag.

Torsdag den 16. juni blev 70 glade turnerings-
deltagere mødt med solskin, blå himmel, Dan-
nebrog, blomster og goodies til bag’en. Der 
var GUN-start kl. 9 med start på stort set alle 
teesteder. 

– Og ja, der skulle spilles slagspil men i en mo-
dificeret udgave (max. Score) og stor ros til alle 
spillere som overholdt en flot spilletid på 3:55 – 
cirka! – OG ikke nok med det, vinderscoren og 
dermed vinder af Jubilæumspokalen 2022 blev 
Kirsten Holm med net 63. På billedet side 3 ses 
Kirsten med det glade ”vindersmil”, pokal, vin og 
70 års ballon - 70 GANGE TILLYKKE!

Efter turneringen samledes alle på terrassen til 
et lifligt glas champagne og Trekroners formand 

TREKRONER 
1952 – 2022
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Dorrit Jørgensen bød alle hjertelig velkommen. 
En særlig stor og varm velkomst til Robert Leth 
fra KIK ”Løverne” – Michael G. Nielsen fra KIK 
”Kronhjortene” – Vagn Kristensen fra Holte Vin-
lager og Anders Møller fra Rungsted Golfklub, 
som alle ville lykønske Trekroner med jubilæet. 

 – Fra ”Løverne” modtog Trekroner 6 flasker dej-
lig Champagne, fra ”Kronhjortene” modtog vi 12 
dusin golfbolde med Trekroner logo på, fra Hol-
te Vinlager modtog vi en flot delikatessekurv og 
fra Rungsted Golfklub modtog vi et nyt klubflag 
med Trekroner logo på. - Walgaard Blomster, 
Pennehave kunne desværre ikke være til stede, 
men havde glædet os med to store flotte buket-
ter som pyntede ved hele dagens arrangement. 
De flotte buketter og morgenens blomster blev 
senere udloddet som ”klappepræmier”.

1000 tak for flotte gaver og venlig delta-
gelse på jubilæumsdagen!
Den lokale presse v/journalist Morten Timm 
præsenterede Ugebladet. Morten Timm note-
rede sig Trekroners historie, interviewede Tove 
Palsby som er det Trekroner medlem som væ-
ret med i flest år. Artikel og billeder blev bragt i 
Ugebladet i uge 25 – tak til Morten og Ugebla-
dets redaktion.

Vi rundede dagen af med at byde alle 70 tur-
neringsdeltagere på en meget lækker Thai in-
spireret frokostanretning – tak til Maria Junker i 
køkkenet.  Herefter fulgte præmieoverrækkelser 
for juni måned.

En festlig jubilæumsdag sluttede ved 16-tiden, 
en dejlig dag som vi sent vil glemme. 

1000 TAK!

Bestyrelsen i Trekroner

2/20221. juli 2022

Kirsten Holm Pokalvinder 2022
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Når man i golfen taler om ’etiketten’, er det så 
bare en gammel halvsnobbet tradition – eller er 
det en række praktiske leveregler, der supple-
rer de egentlige spilleregler for golfen?

Vores Club Manager, Anders Møller, er ikke i tvivl:

”At holde etiketten er faktisk lige så vigtigt som 
at følge de skrevne regler for golfspillet. Eti-
ketten anviser, hvordan man skal gebærde sig i 
klubben, såvel på som uden for banen. Formålet 
er ganske enkelt at vise hensyn til sine klubkam-
merater og til vores golfbane og fælles facilite-
ter”, siger Anders Møller. 

Han har syv hovedpunkter på sin liste, da vi mø-
des for en snak om emnet, men indleder med 
at nævne, at etiketten er et ’issue’, der drøftes 
minimum ugentligt i klubbens ledelse og blandt 
medarbejderne. Men som jo også er ømtåleligt 
og vanskeligt at kommunikere til medlemmerne, 

fordi det skal balancere hårfint mellem velment 
vejledning og den hævede pegefinger.

”Vi, der sætter rammerne for klubbens liv – se-
kretariatet, greenkeeperne etc. – forventer, at 
medlemmerne og spillerne fylder de rammer ud 
på en ordentlig måde, og det er desværre ikke 
altid tilfældet.”

Undertegnede fik ideen til denne artikel, da 
mine golfvenner og jeg for nylig skulle til at slå 
ud på 16. tee, og vi så Anders og to medspillere 
vente i området mellem 15. green og 16. tee – og 
altså ikke helt oppe tæt på os andre. Hensyns-
fuldt!

Positiv oplevelse for alle parter
”Etiketten skal gøre livet i klubben til en så po-
sitiv oplevelse som muligt for alle parter”, siger 
Anders Møller. ”Her er syv hovedgrupper af re-
levante elementer:

Vis hensyn - til andre og til banen
Etikette:

Anders Møller giver gode råd om 
etikken på golfbanen. Et ømtåleligt 
emne, men se det som en venlig og 
velment vejledning til god skik og 
brug.
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HILS! 
I Rungsted Golfklub hilser vi altid på hinanden, 
uanset hvor godt man kender hinanden. Det 
gælder andre medlemmer, det gælder vores 
medarbejdere og naturligvis også gæsterne.

FØR RUNDEN 
Parker ordentligt og hensynsfuldt, please. Alt 
for mange kører ikke frem til p-båsens frontlin-
je, så det er vanskeligt for andre at komme for-
bi bagom. Og på driving rangen forventer vi, at 
man rydder op efter sig. Alt for mange efterlader 
bolde, spande og tee-stumper alle vegne og me-
ner åbenbart, at vi andre bare skal komme og 
ordne det for dem. Det er altså ikke det, kontin-
gentet skal gå til! Det varer nok heller ikke længe, 
før vi skrider til sanktioner over for dem, der sta-
dig ikke har forstået beskeden om, at man ikke 
slår sin bold hen over hegnet på rangen.

NO SHOW
Et problem er det, at der blokeres tider, som så 
ikke bliver benyttet alligevel, uden at man af-
booker dem. Det er hensynsløst over for andre 
medlemmer eller gæster, der kunne have spillet 
den pågældende tee-tid.

PACE OF PLAY
Sørg for at holde et effektivt tempo på jeres 
runde. Et enkelt regnestykke ser således ud: En 
4-bold går en runde på i gennemsnit 90 slag 
pr. spiller = 360 slag. Hvis hver spiller bruger 5 
sekunder ekstra på at være klar til et slag, giver 
det 1.800 sekunder = en halv time. Vores bane 
skal kunne spilles på max. 4 timer – og ikke 4,5 
timer. Også selv om man husker på at lade en 
hurtige bold ’gå igennem’.

DRESS CODE
På hjemmesiden og på driving rangen er der op-
slag om klubbens dress code. Noget af det, vi går 
op i for herrernes vedkommen er krave-kravet – 
der skal være en krave på poloen eller skjorten. 
Vi har faktisk af og til bedt folk, der mødte op 
med en rund hals, om at klæde sig om, inden de 
gik ud. Personligt synes jeg heller ikke, at blue 
jeans er helt passende på en golfbane, men så 
længe de er i ordentlig stand, er det ok her hos 
os. Men i øvrigt er dress code anvisningerne for 
kvindernes vedkommende en vanskelig størrel-
se, når man nu ser, hvordan deltagerne i de store 
kvindegolf-turneringer går klædt i dag.

RO 
Mobiltelefonen er slukket eller i hvert fald sat på 
lydløs. Selvfølgelig kan der være en vigtig, kort 
samtale, der absolut skal gennemføres, men i 
udgangspunktet taler vi ikke i mobilen hverken 
ude på banen eller i restauranten, på terrassen 
eller driving rangen, kun på p-pladsen. Højrø-
stet tale generelt er ligeledes til stor gene for 
mange.

PAS PÅ BANEN
eg synes helt ærligt, at det er ubegribeligt (”ci-
tér mig gerne for ubegribeligt”, red.), at vi sta-
dig har oceaner af nedslagsmærker, løse turf og 
bunkere, der ikke er revet efter brug. Det er re-
spektløst over for de andre spillere og over for 
vores dygtige og travle greenkeepere.”

Alt i alt anbefaler Anders Møller, at etiketten 
betragtes som en venlig vejledning til passen-
de omgang med andre golfmennesker og vores 
fælles klub og bane.

Fakta:  etikette substantiv, fælleskøn
Fra fransk étiquette, oprindelig ’mærke,  
etiket’, senere (tillige) ’forskrift, norm’.

Betydning: Regler for omgangsform og 
opførsel der anses for dannet og passende, 
især i fine kredse (det tager vi med! red.)

Kilde: Den Danske Ordbog

Anders Møller: 

”Vi har en bred medlemsskare med 
en meget vekslende forståelse, 
opdragelse og opfattelse af, hvad 
der er god stil, og hvordan man 
kan tillade sig at opføre sig på en 
golfbane. 
Etikette er vel egentlig blot et 
spørgsmål om at overholde de 
enkle ordensregler, vi har.” 

Af: Lars Blicher-Hansen
Fotos: Jørgen Jessen
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Kære medlemmer
Course Managers rapport

Nu er vi på vej ind i sommeren, og jeg synes, det 
er relevant med en rapport fra banen. Vi har en 
fantastisk bane i rivende udvikling, som er kræ-
vende at få til at vise sig fra sin bedste side. 

Spilområderne, tees, fairways, forgreens, greens 
og bunkers skal plejes omhyggeligt for at sikre 
spillerne den bedst mulige oplevelse. Vi er rigtig 
godt på vej på de fleste områder, og jeg synes, 
at særligt fairways og bunkers præsterer rigtig 
godt nu. 

Jeg synes, vi er på rette vej og har en positiv 
plan for den videre udvikling af disse områder, 
men vores greens er til gengæld desværre lidt en 
akilleshæl lige nu. Vores mål om at levere sunde, 
langtidsholdbare greens, som samtidig er faste, 
hurtige og konsistente, er under pres. 

Herunder følger derfor en opdatering på – base-
ret på mine første tre måneder i klubben – hvad 

vi skal gøre for at forbedre græskvaliteten, tæt-
heden og rodudviklingen i vores greens.
 
Greens lider af et thatch/filt problem, som har 
hobet sig op de øverste ca. 25 mm af vækstla-
get. Dette thatch/filt område holder, i uhensigts-
mæssig grad, på fugt og organisk materiale, som 
producerer en ”fed”, doven overflade og samti-
dig begrænser rodudviklingen. For at produce-
re fastere, hurtigere greens har vi desværre brug 
for præcis det modsatte. Problemernes oprindel-
se peger et stykke bagud, men de forudgående 
mangler i plejen af greens, der har forårsaget dis-
se problemer, hører ikke hjemme i denne opda-
tering. 

Jeg skitserer her vejen frem for at afhjælpe situ-
ationen og komme godt videre i denne sæson. 
Og samtidig forklarer jeg, hvordan vi påbegyn-
der arbejdet med at producere sundere greens 
hele året rundt.

2/20221. juli 2022

Sådan ser det ud, når der er trukket propper op
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Så snart thatch/filt-laget blev identificeret, blev 
der igangsat et program for at begrænse yderli-
gere opbygning af thatch/filt. 

Blandt flere processer er gødnings- og øvrig pro-
duktanvendelsen blevet reduceret fra hver uge til 
nu ca. hver tredje uge.
 Så vil nogen sige ”hvorfor overhovedet fodre gre-
ens med gødning, når det er med til at forstærke 
problemet?” Men greens er som stofmisbruge-
re; de skal gradvist have fjernet deres medicin 
ellers skabes der andre udfordringer. Men vi er 
nødt til at flytte opmærksomheden fra ugentlig 
overfladefodring til en mere begrænset mæng-
de næring oppefra. Vi skal have greens til at lede 
efter deres egen næring nedefra, og derigennem 
fremme rodudviklingen. Jo flere og længere rød-
der vi har, jo stærkere vil græsset være til at af-
værge sygdomme og også komme sig hurtigere 
fra sygdomme, når den uundgåeligt opstår med 
mellemrum.

På nuværende tidspunkt holder vi greens klippe-
højde på 3 mm og groomer (børster i overfladen) 
tre gange om ugen. På den måde kan vi reduce-
re mængden af oversåninger og samtidig stop-
pe yderligere opbygning af thatch/filt. Vi kan og 
skal aldrig fjerne alt thatch/filt, men vi skal trans-
formere det til et godt vækstmedium, som gerne 
skal være være porøst, så luft og vand kommer 
ind i rodzonen. Dette er desværre ikke tilfældet i 
øjeblikket. 

Derfor blev greens for ca. tre uger siden prikket 
på kryds. Små spyd trængte gennem thatch/
filt-laget og åbnede dermed for, at luft og fugt 
kan trænge gennem thatch/filt-laget. Dette har 
givet greens mulighed for at tørre ud i toppen 
ved at lade thatch/filten (som fungerer som en 
svamp) ”dræne” vandet ned i rodzonen. Vi har 
set en god effekt og ved, at det er den vej, vi skal 
fremadrettet.

Desværre holder dette ikke længe,   da thatch/fil-
ten i løbet af få uger igen lukker til og spærrer for 
luft og vand. 

Den 4., 5 og 6. juli trækker vi derfor, med tykke 
spyd, propper af materiale ud af vores greens. 
Normalt ville dette blive gjort i begyndelsen eller 
slutningen af   sæsonen, men da vores greens er 
syge, benytter vi lejligheden i sommerferien til at 

fuldføre denne kæmpe opgave. Den hule kerne i 
spyddene, der prikkes ned i overfladen, vil fjerne 
en stor mængde thatch/filt og skabe rørformede 
huller i greenen, som vi efterfølgende fylder med 
sand for dermed i et par måneder at forhindre, 
at thatch/filten igen lukker sig og forhindrer van-
dets penetrering ned til rødderne. 

Det vil holde greens gode i resten af højsæsonen, 
hvorefter vi i højere grad kan arbejde på greens 
uden at forstyrre spillerne for meget. 

Processen med at trækker propper op på greens 
bliver forstyrrende, og spiloverfladen vil være un-
der vanligt niveau i op til tre uger.

Den første uge trækker vi propper op på alle gre-
ens og topdresser dem med sand efterfølgende. 
I denne periode vil greens være lukket. Forklarin-
gen bag dette er, at vi skal arbejde med sandet 
helt tørt for at kunne flytte det ordentligt rundt 
på de berørte områder og fylde hullerne 100%. 
Hvis vi i stedet udfører dette i fugtigt miljø om 
morgenen, vil sandet blot dække hullerne og ikke 
fylde dem op. Det vil på lang sigt forlænge resti-
tutionen, da vi ville være nødt til at topdresse of-
tere for at fylde dem op. Så for at øge effekten af 
det store arbejde må bede om jeres tålmodighed 
med, at vi lukker greens i fem dage.

Den anden uge skulle den ”conditioner”, som vi, 
under processen med propperne, anvender til at 
forbedre vækstlaget, producere en effektiv vækst 
og fremskynde genopretningen af vores green. 
Vi skal dog fortsat topdresse let for at opnå kor-
rekte niveauer i alle huller og på alle greens. 

I løbet af den tredje uge skal greens gerne vende 
tilbage til fuldt græsdække og gradvist returnere 
til vanlig, ensartet spiloverflade.

Ca. en måned efter vi har proppet vil jeg igen 
prikke greens på kryds. Men som man for tre 
uger siden oplevede med samme arbejde, forår-
sager det kun begrænset eller ingen forstyrrelser 
for spillerne – og det vil sikre yderligere luftning 
af greens, med en afledt, positiv effekt for dan-
nelsen af et sundt rodnet.
 
Når sæsonen er afsluttet, søger jeg for kontinu-
erligt at trække propper op på greens med helt 
tynde, hule spyd for at holde greens overflade 

2/20221. juli 2022
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åben og fjerne thatch/filt gennem hele vinteren 
– så længe vejret tillader det.

Jeg regner med, at vi fra sæsonstart 2023 kan 
se effekten af det arbejde, der bliver udført fra 4. 
juli og frem og igen kan arbejde med sunde, faste 
green, der giver medlemmer og gæster en bedre 
spiloplevelse.

Jeg håber, at dette til en vis grad har forklaret 
og forberedt jer på det arbejde, der kræves, og 
hvorfor vi skal udføre det nu.

Foruden det store arbejde på greens består som-
merens store arbejde, foruden den almindelige 
pleje, i, at vi skal rydde op i den tætte rough, som 
har ”taget overhånd” på en række områder på og 
omkring banen. Vi har netop taget en helt ny ma-

skine i brug, som effektivt klipper og opsamler 
roughen, så vi kan sikre, at banen bliver helt klar 
til Rungsted Ugen i uge 31.

Med ønsket om jeres forståelse for de gener vo-
res arbejde må medføre for spillerne, vil jeg øn-
sket alle RGKs medlemmer en rigtig god sommer.

Jeg glæder mig til at se jer på golfbanen.

De bedste hilsener

Roger Stillwell 
Course Manager

Bemærk vanddråben der presses ud af filtlaget
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Årets RGK Company Day

Vindere med 95 point:
 TEAM Lunar Bank

Runner up med 89 point:
TEAM Clip-Lok

Tredjeplads med 88 point:
TEAM KONstruct

Dagen hvor vi giver de deltagende hold en hyg-
gelig og sjov golfdag, hvor der ikke er sparet på 
noget. Efter en overdådig morgenmad var der 
tee off kl. 09.00. De 18 hold starter samtidig – 
spredt ud over hele banen. 

Vejret var med os, og humøret var højt hos de 
72 deltagende spillere. 18 holdejere havde hver 
inviteret tre gæster som – foruden at hygge sig 
sammen på de fire timers dejlig golf – også skulle 
kæmpe om fine præmier i spilformatet ”to ud af 
fire tællende scores pr. hul”. Der er ingen indivi-
duel række, da det er holdfølelsen, samarbejdet 
og hyggen, der er det vigtigste denne dag.
Resultatet af turneringen kan ses i billedserien.

På papiret afvikles golfrunden på normal vis, men 
vi krydrer altid dagen med lidt ”lækkerier”. RGK 
Company Day skal differentiere sig fra de mere 
traditionelle Company Days; deltagerne skal i 
lang tid kunne huske dagen for noget positivt. 
Hvem ved: Så køber de måske hold igen i 2023?

Der er derfor kræset lidt ekstra for detaljerne:  
Foruden den lækre baneforplejning med bl.a. 
champagne og jordbær dyppet i chokolade hav-

de vi besøg af tre af vores dygtige unge spillere, 
som både fungerer som medspillere og konkur-
renter til de 18 hold.

På 11. og 18. hul stod Sebastian Kemp hhv. Ulrik 
Bæk Jørgensen og kunne hjælpe holdene i et 
”use the pro” format. På teestedet tilbød de at slå 
et ekstra drive, som holdet kunne spille videre på, 
og efterfølgende gik de med ud i banen og tilbød 
at slå andetslaget for holdet. På den måde kunne 
de bidrage til holdets score og kunne samtidig 
få en hyggelig snak med spillerne om, hvad det 
kræver at spille sig til et +hcp.

På 15. hul stod Christian Leidersdorff og lavede 
”beat the pro”, hvor alle hold, der kunne slå tæt-
tere på flaget end Christian (i blot et enkelt af 
deres fire forsøg) modtog en præmie på stedet.

Flere af vores unge talenter skulle have været 
med men var optaget af eksaminer, og en enkelt 
var blevet head huntet til en plads på et af de 18 
hold.

Efter golfrunden bød vi på på en kold øl på ter-
rassen efterfulgt af Jonas og Marias super lækre 

2/20221. juli 2022

Fredag 17. juni afviklede vi

– en eksklusiv golfdag hvor overskuddet går til Juniorerne
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TEAM Brünners TEAM Clip-Lok

TEAM Alumichem TEAM Anne Juul Larsen

TEAM Dansk Industri TEAM Dirks Guldsmed

2/20221. juli 2022

frokost og selvfølgelig den obligatoriske præ-
mieoverrækkelse.

Der skal lyde en kæmpe tak til de 18 holdejere og 
til de unge, der hvert år stiller op og giver dagen 
et ekstra ”krydderi”. Med RGK Company Day – 
der genererer et overskud på kr. 50-60.000 – får 

vores juniorer mulighed for at komme på udflug-
ter/rejse, der er vigtig i deres talentudvikling.

Ved interesse for at få dit eget hold med til RGK 
Company Day 2023, der afvikles fredag 16. juni, 
skriv da til Anders Møller på am@rungstedgolf-
klub.dk. 
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TEAM HYPOTEKET All Stars TEAM Inter-Gastro

TEAM Gottlieb + Partners TEAM Grønbech Holding

TEAM Kjærgaard Ejendomme TEAM KONstruct

2/20221. juli 2022

RGK Company Day
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TEAM Newcobh Holding TEAM PLC Holding

TEAM Lunar Bank TEAM Metalcolour

TEAM S&K Group TEAM Safety Group

2/20221. juli 2022

RGK Company Day


