Sommerferietid
Sommerferien markerer også at vi er midt i sæsonen, og i bestyrelsen er det tid til at planlægge mange
ting til den kommende sæson, og se effekten af nogle af vinterens tiltag.
Der skal laves ny aftale med Anette og Keld, og vi er næsten i mål med en 2-årig aftale, således at vi
kan få underskrevet umiddelbart efter ferien.
Hvis det havde været en fodboldspiller, så vil der være skrevet, at der kun manglede et lægetjek.
Bestyrelsen har også tilbudt Simon at lave en flerårig forlængelse af den eksisterende aftale.
Simon har dog lige nogle ting der skal afklares, især omkring de jobs der er udenfor klubben, inden vi
kan komme helt i mål.
Der er dog ingen tvivl om at klubben samt Simon og Kristoffer gerne vil fortsætte samarbejdet. Jonas er
ikke blandet ind i forhandlingerne, men i klubben ser vi også gerne at han er en del af trænerholdet.
Alle som har været på Driving-rangen for nyligt, har jo konstateret at vi nu har fået en boldvasker, det
har været et ønske fra mange, så endnu et lille skridt fremad på træningsanlægget.
Nu da solen rigtig skinner, og vi samtidig har haft rigeligt med regn, så kan vi nu se effekten af
solcelleanlægget på maskinhuset. Det er en fornøjelse at se el-måleren løbe baglæns.
Foråret har jo budt på meget dårligt vejr, regn og blæst og ikke for megen varme.
Hos Greenkeeperne er man meget tilfredse med den overdækkede silo, således at topdressing og
sand er til at arbejde med, når det skal spredes ud på banen.
I øvrigt så henstiller vore Greenkeepere at vi stopper med at bruge Putteren til at samle bolde op af
hullerne, og derved ødelægger hulkanterne. Er man handicappet, således at man ikke kan bukke sig,
så skal det være med en fanger på skaftet.
Her hen over sommeren og efteråret vil vi lave forsøg med forskellige belægninger på stierne.
I øjeblikket er der Stenmel på hul 2´s P-plads.
Det betyder ikke at det er valgt, men vil blive evalueret sidst på sæsonen.
Da vi har mange typer stier, vil belægning selvfølgelig blive valgt ud fra placeringen.
Sommerlejren i juniorafdelingen blev som sædvanlig afholdt i starten af ferien. I år var der lavet ety
samarbejde med Storådalen, som havde 5 juniorer med på lejren.
Det betød også at vore juniorer kom ud på en fremmed bane, endnu et godt tiltag for at gøre lejren
spændende. Natgolf med lysende bolde er stadig et stort hit.
Et flot arrangement af juniorudvalget, som blev sluttet af med fællesspisning, hvor mere end 40
forældre deltog. Tak til dem for den gode opbakning.

Lyn og Torden
Den 29.6 indtraf der jo en tragisk ulykke på en golfbane i Tyskland. 4 damer blev ramt af lynet, de 3
afgik ved døden og den 4. svæver stadig mellem liv og død. De havde søgt ly i et læskur af træ, uden
lynafleder.
Et sådant skur er i sig selv en lynafleder, når det er vådt træ.
Derfor er vi i bestyrelsen rigtig godt tilfredse med at vi har lynafleder på alle 5 læ- og toiletskure ude på
banen.
Der er nu opsat et skilt med vejledning og betingelser når man bruger skurene, og jeg kan kun opfordre
alle til at læse disse, og rette sig efter dem.
Det er bedre at søge ly 10 gange for meget end en gang for lidt.

Nyt Handicapsystem
Nu har vi jo passeret den 2.7, og det nye handicapsystem er trådt i kraft.
Det betyder jo at der bliver handicapreguleret efter alle matcher i Pige-, Herre- og Seniorklub.
Beskrivelsen af de nye regler, og konsekvenserne heraf, kan i øvrigt ses på klubbens hjemmeside, og
er man stadig i tvivl, så spørg Regel- og handicapudvalget eller på kontoret.

Medlemsfordele
I Trehøje Golfklub har vi jo et afsnit på hjemmesiden som hedder MEDLEMSFORDELE.
Det lugter lidt af nogle fordele som kommer klubbens medlemmer til gode, og det er helt rigtigt.
Der dog også nogle punkter, hvor det enkelte medlem kan gøre en lille indsats for klubben.
Herunder har vi nu lavet en ny aftale.

Uge 28
2012
side 1/2

Trehøje Golfklub
- en naturlig del af Vestjylland

Tidlig i foråret var der en klubaften, hvor 2 af vore sponsorer, Dansk Automation & Analyse samt
Timring VVS havde nogle indlæg om Solcelleanlæg og Jordvarme.
Der er nu indgået en aftale med disse sponsorer om, at når nogle af klubbens medlemmer får
installeret anlæg fra disse firmaer, så tilfalder der klubben 2 % af købsprisen som sponsorat..
Indtil nu har det resulteret i et 5 cifret beløb.
I øvrigt opfordrer Trehøje Golfklub sine medlemmer til at støtte vore sponsorer, de er en vigtig brik i
klubbens hverdag.

Turneringsgolf
I Regionsgolf er puljerne nu afsluttet, og som sædvanlig er nogle af klubbens hold puljevindere, som
går videre.
I år var det 5 hold ud af 12, så det var ikke så dårligt.
I Danmarksturneringen har det været et rigtigt godt år indtil nu..
Damerne må betragtes som favorit til oprykningsspil, selvom der mangler 2 matcher endnu.
4. division herrer har fået så mange point at de sansynligvis bliver i rækken.
1. division herrer har overasket alle. Godt nok tabte de den sidst match til Varde, i den sidst bold på hul
18.
Det ændrer dog ikke ved at sejre i de 2 sidste matcher den 4. og 5. august vil betyde oprykningsspil til
elite-divisionen.
Så, kære medlemmer, hvis I vil give opbakning til pigerne og 1. division herrer, så er det den 4. august
på hjemmebane og den 5. august på udebane.
I kan læse mere herom på hjemmesiden.

Ta’ 10 af farten
Engang en fartkampagne på landevejene.
Flere af vore naboer har henvendt sig til mig omkring hastigheden på Røddingvej.
Ikke fordi de vil postulere at vi ikke overholder fartgrænserne, men kun fordi de er lidt bekymrede over
den stigende trafik.
Gennem de sidst år er der kommet flere og flere børn og gående, som færdes på vejen, hvilket nemt
kan give farlige, og måske tragiske situationer. Et uheld er for meget.
Hjælp klubben med at have et godt forhold til naboerne, sænk farten på Røddingvej.
Der vindes ikke mange sekunder ved at køre for stærkt på strækningen.
Vi kan da nu glæde os over at der endelig er sat skilte op ved Trehøjevej/Løgagervej samt
Løgagervej/Røddingvej, således at gæster vestfra har nemmere ved at finde klubben.

Annoncekampagne
I de sidste par uger har vi set annoncer fra nogle omegnsklubber, som tilbyder forskellige tilbud til evt.
nye medlemmer.
I vores bestyrelse er vi helt overbeviste om at den bedste markedsføring er den vore medlemmer giver,
når de anbefaler klubben til andre.
Samtidig er der ingen tvivl om, at det er vore medlemmer som tilfører flest nye medlemmer til klubben.
Skulle I kende evt. potentielle golfspillere, som evt. pønser på at skifte klub, så snak med kontoret, Her
ligger et helt konkret tilbud til nye medlemmer, hvis de melder sig ind inden den 31.8.
Der bliver også trukket lod om præmier til de medlemmer, som skaffer et nyt medlem.

Scrapbog
Som der er beskrevet under klubnyt, så vil Helge Ørts gerne lave en scrapbog om klubbens virke
gennem de 19 år der er gået, således at vi har lidt mere af historien samlet, når klubben fejrer 20 års
fødselsdag i 2013.
Så alle I gamle golfere, som har været med i mange år, få nu ryddet op i gemmerne, og aflever evt.
udklip m.m. på kontoret.

Sommerferie
I den kommende periode kan der godt blive lidt ændrede åbningstider i klubhuset, lidt afhængig af
presset, så hvis I er i tvivl, så se på hjemmesiden eller opslagstavlen.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommerferie.
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