Trehøje Golfklub

Indbydelse

- en naturlig del af Vestjylland

Golfens Dag søndag d. 30. april 2017
Trehøje Golfklub har også i år valgt at deltage i dette spændende arrangement, som er iværksat af Dansk Golf
Union for at profilere og markedsføre golfsporten i Danmark.

Vi tilbyder Golf & Pizza m/salat
Vi, der spiller golf, ved godt, at en stor del af golfsporten er det sociale miljø i klubhuset bagefter, hvor
vi kommer ind med røde kinder og vind i håret og snakker om vores runde over lidt mad og drikke.
Den oplevelse har du mulighed for at opleve ved at møde op til Golfens Dag, og hvis du har venner,
bekendte, familie eller kollegaer, som endnu ikke har opdaget golfens glæder, så fortæl dem om
Golfens Dag i Trehøje Golfklub og inviter også dem på pizza m/salat søndag d. 30. april.

Gør følgende:
Hvis I ved, hvor mange I kommer, så tilmeld jer gerne
på kontoret på tlf. 97131411 eller mail@trehoje-golf.dk,
så kan vi bedre skabe en god oplevelse for jer.
Men I er også velkomne til blot at møde op uanmeldt 
Mød op kl. 10 eller 13.
Der er både øl/vand og pizza m/salat til gæster og
til de medlemmer, der har gæster med!

Spændende program med start
kl. 10 eller kl. 13:
1. Velkomst og information
2. Træning på drivingrange og puttebane
3. Spil på Øst-Sløjfen, 3 eller 9 huller m/ instruktør
4. Afslutning i caféen med pizza m.m.
Se det sidste nye tøj og golfudstyr hos Kristoffer
i ProShoppen. Demo-dag med Cobra.
HUSK: Invitationen gælder både voksne og børn 

Mød op på dagen og vær med til at opleve Trehøje Golfklub
Se mere på www.trehoje-golf.dk
Skaf et medlem og modtag et gavekort
Alle klubbens medlemmer, der finder et nyt Fuldtid Senior eller Flex Øst medlem,
modtager et gavekort på kr. 500,- til ProShoppen. Det kan både være som
direkte medlem eller til begynderhold.
Gavekortet udløses, når det nye medlem er indmeldt og har afregnet kontingent.
Dette tilbud gælder hele 2017

