Siden sidst
Endeligt kom vi i gang – Vinteren slap sit tag. Det har været en lang sej vinter, som
ikke rigtig har villet slippe.
Det flotte solskin i marts ville næsten ingen ende tage, men nattefrosten holdt jo al
vækst tilbage, så det ikke var muligt at komme i gang på banerne.
Det har jo betydet at greenkeepernes marts måned er gået med træfældning,
oprydning m.m., alt sammen opgaver der skal ordnes, men også opgaver som ikke
gør banen mere spilleklar. Spillere og greenkeeperne var efterhånden lige
utålmodige efter at komme på banen. Mange af de opgaver der skulle have været
gennemført i løbet af vinteren er derfor blevet meget forsinket. På banen skulle der
etableres forsøg med stier, der skulle opbygges en rigtig green ved øvebunkeren og
mange flere små tiltag. Stiforløbet ved hul 2 skal ændres, men er også udskudt til
efteråret, og i den takt vi kan nå det, vil projekterne blive udført.
Nyt maskinhus
Alle har jo kunnet konstatere at jordarbejdet til maskinhuset blev udført omkring
nytår, men så gik det i stå pga. frosten i jorden. Elementerne og spærene til huset
blev dog produceret og oplagret i lokalerne hos Jysk Træelement ApS i Videbæk.
Tak for det.
I uge 15 kunne vi så endelig støbe soklen, og gulvet blev lagt i uge 16, så den 3.
maj var så dagen hvor spærene blev hejst på plads. Det var så 4. år i træk hvor
klubben havde rejsegilde på et nybyggeri. Så nu bliver der rigtig brug for frivillige
hænder, og hvis der er medlemmer, som ikke kan få fritiden til at gå, så henvend jer
på kontoret, så vil de etablere forbindelsen.
Matcher
Vinteren forårsagede også en del aflysninger i slutningen af marts, men vi håbede
stadig på at åbningsmatchen den 7. april kunne spilles på sommergreens, men
sådan gik det som bekendt ikke.
Endelig den 12. april kl. 12 skete det, sæsonen var i gang. At det var ventet,
konstaterede vi den 21. april, hvor ikke mindre end 135 medlemmer deltog i
Landbobanken Open.
I anledning af Herning bys 100 års jubilæum afholdtes for første gang kommunemesterskabet. Trehøje Golfklub var så beskeden at løbe med holdsejren, selvom
matchen blev afviklet i Herning.
Så går det jo også mod Vestjysk Open i den kommende weekend. Her er der
tilmeldt ca. 150 deltagere.
Golfens Dag
Det var lige på tide, for den 14. april på ”Golfens Dag” havde vi som sædvanligt stort
rykind, og det resulterede i det højeste antal tilmeldinger af begyndere på dagen, så
vi nu har næsten 60 begyndere på plads på de 3 planlagte hold.
Sammen med vinterens ca. 30 indmeldte golfspillere fra andre klubber, så vil de
være med til at opretholde klubbens medlemstal.
På klubbens vegne vil jeg gerne byde dem velkommen, og jeg håber de får samme
store udbytte af samværet i klubben, som vi andre har.
Der er stadig plads på begynderholdet den 15.6 og 22.6., så hvis man kender nogle
potentielle golfspillere, så kontakt lige kontoret.
Udvalgene
Den sidste weekend i april er Danmarksturneringen startet, og Regionsgolfen følger
efter, så nu er vi rigtig i gang.
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Sommeren vil som sædvanlig byde på mange aktiviteter i klubben, og jeg skal lige
nævne nogle få af disse. I juni afholder vi en DGU ranglisteturnering for elitepigerne,
en tilsvarende afholdes i juli for eliteherrer.
Juniorernes sommerlejr vil i år få besøg af Leif Nyholm, mangeårig elitetræner for
bl.a. Thomas Bjørn, men også en kendt stemme når der er TV fra de store
golfturneringer. Besøget er sponseret af Erhvervsklubben, men alle klubbens
medlemmer vil få mulighed for at overvære seancen. Hold øje med hjemmesiden.
I øvrigt skal juniorafdelingen, med forældre, på tur til Stockholm, hvor de skal se en
turnering på Europatouren. (Der er vistnok ledige pladser endnu). Her medvirker
Erhvervsklubben også med et tilskud.
I de forskellige klubber i klubben er der som sædvanligt høj aktivitet, pigeklubben
øger indsatsen omkring Pink-Cup til støtte for kampen mod brystkræft, herreklubben
har indgået aftale om en Ryder-Cup lignende SAT-Cup med Stensballegaard og
Århus Golfklub og seniorklubbens tur til Tyskland har nu 80 tilmeldte.
20 års fødselsdag
I bestyrelsen prioriterer vi 20 års fødselsdagen den 17. august højt. Aktiviteterne er
forbeholdt medlemmerne, med få undtagelser. Bl.a. vil Dansk Golf Unions formand
Søren Clemmensen være deltager, ligesom nogle få personer fra klubbens start vil
blive inviteret. Selvfølgelig bliver vore æresmedlemmer inviteret.
Juniorerne har valgt at fejre fødselsdagen en anden dag, idet de skal deltage i en
Byturnering på dagen.
Ellers vil der blive afviklet 2 matcher, kl. 07.30 og kl. 13.00. Begge matcher vil blive
sat i gang ved flagstangen med en Trehøje-dram. Undervejs vil der blive serveret en
forfriskning, og for alt dette vil der blive en matchfee på 50 kr.
Om aftenen vil vi invadere det nye maskinhus, for at tænke tilbage på de første
fester i klubben.
De blev afholdt i det gamle maskinhus, og menuen var spidstegt pattegris m.m. Det
gentager vi i anledning af den runde fødselsdag, og her holder vi fast i at en
ordentlig fest indeholder lagkage, denne gang dog islagkage som dessert. Her vil vi
tillade os at forlange kr. 150,- for menuen, men det er så inkl. et glas vin eller øl. Der
er musik, så der bliver mulighed for lidt dans.
Så sæt kryds i kalenderen, vi håber på rigtig mange deltagere. Hold øje med
hjemmesiden.
9 huller mere
Det er måske store ord, men Simon og Kristoffer har etableret en 9-huls Short
Game bane, som tager udgangspunkt i den normale indspilsgreen. Det længste hul
er på ca. 40 m.
Som navnet siger, så er det det korte spil, og da mere end halvdelen af en
golfspillers slag er omkring og på green, bruger elitespillere i mange klubber Short
Game i den daglige træning, og vi andre kan også have gavn af banen. Samtidig er
det en rigtig god bane for de meget unge golfspillere.
Der er udarbejdet scorekort, som kan hentes i klubhuset, og vi vil løbende
offentliggøre de laveste scores.
Sluttelig kan jeg da lige nævne at vore medlemmer allerede har præsteret 4 hole-inone i år.
Jeg ønsker alle medlemmer, sponsorer og gæster en god sæson.
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