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Nicolaj siger på gensyn
Trehøje Golfklub, 8. september 2017
Som nogle af jer måske allerede ved, bliver denne sæson desværre min sidste i Trehøje for
denne gang, da min kæreste, Pernille, og jeg flytter til København, grundet hendes uddannelse.
Det er ikke nogen hemmelighed at jeg meget gerne ville have været en del af Trehøje Golfklub
lidt længere, men det er på nuværende tidspunkt ikke en mulighed. Jeg har nydt at komme på
arbejde i Danmarks bedste golfklub hver eneste dag og derfor skal I alle have en stor tak. Jeg
vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle i og omkring golfklubben, for et godt
samarbejde igennem 3 år. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke Kristoffer, for hans
behagelige måde at være på og for 3 fantastiske år.
Jeg håber, det bliver et på gensyn.
De bedste golfhilsner, Nicolaj Knak Ostersen

Det er med stor ærgrelse, at jeg i år skal sige farvel til Nicolaj, som ansat i Golfstore Trehøje. Vi
har gennem de sidste 3 år haft en rigtig god sparring og sammen udviklet på en masse
områder i vores daglige arbejde, så vi i dag står med en lang række bedre og optimerede
produkter. Jeg vil sige dig tak for dit altid gode humør, din enorme fleksibilitet og din lyst til at
ville lære og udvikle dig som træner.
Tak for 3 sjove år, held og lykke med fremtiden og forhåbentlig på gensyn til en runde eller to
i Trehøje Golfklub
Kristoffer Moesgaard

Det har været fantastisk for Trehøje Golfklub, at have to så engagerede trænere i klubben. Det
bliver et stort savn at Nicolaj tager til København, men man må acceptere at kærligheden er
større end klubben. Vi håber meget, at det er et på gensyn og ikke et farvel. Vi vil fra klubbens
side sige dig 1000 tak og ønske dig god vind fremover.
På klubbens og bestyrelsens vegne, Lars Ole Wulff
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