Trængselstider
Alle som følger lidt med i golf, kan ikke undgå at bemærke, at det er trængselstider i
mange golfklubber.
Den ene form for rabat og tilbud overtrumfes af den anden, sidst har vi set et forsøg
på at efterligne Spotdeal og hvad de nu ellers hedder, navnet er Jydedeal, i bund og
grund bare et andet navn på rabatteret greenfee, evt. med forplejning efter runden.
Derfor kan man godt undre sig over at kun 1/3 af de danske golfklubber vil bakke op
om DGU´s påtænkte rabatordning, som ville give ½ pris på banerne, og hvor
betalingen ville tilfalde de danske golfklubber. Forundringen er endnu større når
mere end 100 klubber er tilsluttet en lignende ordning som Teetime-kortet eller
Golfhæftet, hvor betalingen tilfalder private interesser.
Resultat er selvfølgelig at DGU har valgt at indstille arbejdet med at planlægge
ordningen.
I Trehøje Golfklub er det også trængselstider, men det er ude på banen. Torsdag
den 23.5 var der ikke mindre end 162 spillere på banen samtidig, altså på alle 27
huller, men alligevel. Godt styret at vor administration kunne få det planlagt, så alle
var tilfredse.
Trængsel og tålmodighed er ofte 2 modsætninger, og de seneste weekends har vi
også måttet sande, at det også gælder i Trehøje Golfklub.
Alle er vi enige om at vore greenfeegæster er en vigtig faktor i vores økonomi, og
det håber bestyrelsen at alle tænker på, når spillet måske føles lidt langsomt.
Selvfølgelig kan gæster ikke forcere banen så hurtig som os selv, vi ved jo hvor
bolden skal placeres, hvis vi da rammer det, men gæsterne er ofte lidt langsommere
til at overveje næste slag.
Vores banekontrol er derfor på en vigtig mission, når de skal forsøge at holde spillet
flydende, således at alle føler sig tilpas på banen.
I bestyrelsen er vi helt overbeviste om at de gør deres yderste for at tilfredsstille alle
parter, sørger for at skubbe lidt på når en gruppe går lidt langsomt, foranstalter at
der lukkes igennem når der er mulighed, og det nytter noget. De er jo de eneste
som kan følge spillet på hele banen, så deres henstillinger bør og skal tages
alvorligt.
På det seneste har de diskuteret spilletid med nogle medlemmer, men de er kun
formidlere af de regler klubben har sat, og derfor er der ingen grund til at diskutere
det ude på banen, men føler medlemmerne at noget skal ændres, så er det en sag
mellem medlemmerne og bestyrelsen.
Vi har skrevet det før, men vil gerne gentage at bestyrelsen bakker op om de
henstillinger banekontrollen giver, både til medlemmer og gæster.
Som skrevet på klubnyt den 23.5, så er mange selv årsag til ventetiden på de første
huller, da man ikke overholder den starttid man er tildelt, men slår ud når den
forangående bold er ude af syne.
Det er i øvrigt yderst farligt, især når der slås bolde helt om under bakken til green 1.
I bestyrelsen og hos medarbejderne er vi rigtig godt tilfredse med at vi også har
trængselstider, og de små krusninger viser kun at vi er en klub med liv i, og at vi
alle, medlemmer og ansatte interesserer os for klubbens ve og vel.
Sikkerhed
Sikkerheden under spillet bør være højsædet, slå ikke før man er sikker på at
forangående ikke kan rammes.
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I Trehøje Golfklub har vi jo forsøgt at øge sikkerheden på flere områder.
Vi var rigtig stolte af os selv, dengang vi fik Maskinfabrikken PCP til at sponsere
skridsikre riste til alle vore svelletrapper. At vi så skulle opleve nogle brækkede ben
m.m., fordi der blev gået på svellerne, hvor der ingen riste var, det kom bag på os.
Nu har vi så fået nye riste, som fylder hele bredden, så nu føler vi ikke vi kan gøre
det bedre.
Derfor er vi overraskede over at mange spillere, især vore egne, stadig kravler op af
skrænterne, f.eks. på hul 14 og 18.
Hvis vi nu oplever en skade af den grund, så ved vi ikke hvad vi skal stille op.
I øvrigt så vil vi da gerne at den trafik stopper, der er jo sået græs på skråningerne,
men det får jo aldrig en chance. Det kunne da pynte lidt mere end de jordskråninger.
Rundt på banen er der opsat henvisningsskilte, og nogle få steder opsat kæder. Det
er et forsøg på at tilgodese nysået græs, sårbare områder m.m., så vi kan får de
sidste bare pletter grønne, og give banen den sidste finish, så alle de som efterlyser
det, også får en oplevelse.
Det sidste element i sikkerheden er lynsikring af læskure og toilethuse. Nu skulle
der være mulighed for at gå i sikkerhed hvis man overraskes af et tordenvejr.
Bestyrelsen gør dog opmærksom på at der er på eget ansvar at man bruger
skurene, men det vil også fremgå af opslag i det enkelte hus.
Ved ophold i husene skal man undgå ophold i nærheden af den udvendige
kabelføring.
Endvidere skal man lige huske at brug af paraply i tordenvejr er uklogt.
Ligesom det er på eget ansvar at opholde sig i skurene, så er al ophold på
golfbanen også på eget ansvar.
Til slut vil jeg lige nævne sikkerheden for de frivillige og medarbejdere som samler
bolde og gør rent på Driving-Rangen. Der er totalforbud mod at slå bolde i det
tidsrum skiltene er sat op.
Det skal respekteres.
Elitegolf
De fleste af os er stolte af vores debut i herrernes 1. division.
Derfor kan jeg kun opfordre til at man kommer ud på banen den 3. juni, hvor 1. div.
herrer spiller mod Sønderjyske, 4. div. Herrer spiller mod Åskov og Damerne spiller
mod Ikast.
Det er rigtig spændende at følge, og der spilles rigtig god golf. I sidste match mod
Breinholtgård var det den sidste match, efter 3 foursoms og 6 singler der magede
sig således at hele matchen blev uafgjort.
Så bak om vore unge spillere på herre- og dameholdene.
Tidspunkter kan ses på hjemmesiden.
Solceller
Når dette nyhedsbrev udsendes, så er arbejdet i fuld gang med montage af solceller
på maskinhusets tag. Måske er det endda sat i drift.
Vi må og kan producere 10 KW, eller ca. 1/3 af vort årsforbrug et normalt år.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer en rigtig god sæson,
med mange gode oplevelser i Trehøje Golfklub.

Uge 22
2012
side 2/2

Per Voetmann
Formand

Trehøje Golfklub
- en naturlig del af Vestjylland

