Trehøje, den 21. august 2013
Fødselsdag
I dag er det nøjagtigt 20 år siden de første 9 huller blev indviet.
Vi har ellers skiltet med den 20. august, men efter lidt graven i gamle artikler og
videoer står det klart at det er den 21. august. Det fremgår nu også af de fakta der
er på vores hjemmeside.
Tillykke med dagen til os alle!
Kanon dag uden bil
Det er den overskrift jeg har brugt på min artikel til aviserne.
De fleste har nok gættet at der ingen Hole in One var, og at bilen vender tilbage til
Bjarne Nielsen A/S, Herning.
Resten af overskriften står så for jubilæumsdagen i lørdags den 17. august.
Allerede kl. 07.00 da flaget blev hejst, ledsaget af morgensang og Trehøje-dram, var
humøret rigtig højt.
Det fortsatte så hele dagen, og stemningen steg et par grader om aftenen, da vi
indtog det nye maskinhus.
Var det et maskinhus eller en gildesal, ja det var et godt spørgsmål, salen var
simpelthen pyntet så det var en fornøjelse, man troede næsten ikke sine egne øjne.
Jeg skal ikke referere talerne, blot konstatere at der var 4 taler og et lignende antal
sange. Lige tilpas til at gæsterne kunne holde sig i ro indtil Kristian Pedersen satte
gang i dansemusikken.
Ellers gik det over stok og sten, kun afbrudt af besøg ved pølsevognen, hvor
natmaden blev serveret.
Kl. 01.00 sluttede musikken og jubilæumsdagen var slut.
Indtil nu er der indløbet så mange roser, at vi næsten ikke kan overkomme flere, en
enkelt bebrejdelse for at musikken stoppede for tidlig. Et sikkert tegn på, at det var
det rette tidspunkt.
En kanon dag var slut, hvor 244 havde deltaget i matcherne og 212 i festen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle I frivillige, som på den ene eller
anden måde har været med til at gøre dagen festlig, alle I medarbejdere, som har
ydet en kæmpeindsats med planlægning og gennemførelse af dagen.
Tak for indsatsen.
Golfmagasinet den 19.8
DGU’s formand Søren Clemmensen og Kai Hartmeyer deltog jo i jubilæet, men
mandag den 12.8 besøgte de også klubben for at optage Golfmagasinet som er
blevet sendt på TV/Midt-Vest kanalen. Man kan også finde et link til udsendelsen fra
klubbens hjemmeside under Klubnyt.
Jeg snakkede med dem, og bl.a. fortalte Søren at han lige havde været i Holmsland,
hvilket havde været en dårlig oplevelse. Ikke på grund, af spillet ej heller på grund af
banen, men på grund af en meget ubehagelig spiller i bolden bagefter.
I indslaget nævnte han ikke specifikt hændelsen, men postulerede at golfspillere
sjældent kommer surmulende ind på grund af deres spil, men oftest på grund af
hændelser derude.
Derfor mener han at etikette er ligeså vigtig som regler, og han sammenfattede
etikette i 3 sætninger:
Pas på banen - Pas på greenkeeperne - Pas på hinanden
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Han kunne have uddybet det meget mere, husk at rette op, husk at lægge tørv på
plads m.m. At man skal passe på de grønne, burde være hævet over enhver tvivl,
men det er sjældent et problem i Trehøje, men husk det, når I er ude.
Pas på hinanden er jo et bredt udsagn, men alle ved, hvor hårdt en bold slår, husk
at råbe Fore, når man er på afveje, hav tålmodighed, luk igennem, og mange andre
nemme regler.
Aftale med Ikast ophævet
Blot for en god ordens skyld, så nævner jeg lige at vores aftale med Ikast er
ophævet. Så I må hellere lige orientere jer i klubhuset når I besøger Ikast Golfklub.
Rabataftaler
Igennem sommerferieperioden har både kontoret og jeg fået en del henvendelser
omkring rabatter.
Derfor nævner jeg lige reglerne:
Rabataftaler med andre klubber gælder kun fuldgyldige medlemmer af danske
golfklubber, altså ikke medlemmer af udenlandske klubber eller flexmedlemmer i
danske klubber.
For gæstemedlemmer gælder nøjagtig samme regler, og husk lige, at det medlem
som inviterer jo også har et ansvar for, at deres gæster betaler det rigtige beløb.
Husk også at skrive dit medlemsnummer i greenfeebogen når du inviterer.
Handicapregulering
I sommerferien måtte vi desværre i en periode lukke for egen indtastning af
scorekort.
Ved stikprøver konstaterede vi, at der blev indberettet scores på tidspunkter, hvor
medlemmerne ikke havde spillet, eller hvor markøren ikke havde deltaget i runden.
Det er selvfølgelig stærkt kritisabelt, at man ikke følger de givne regler, og på den
måde giver sig selv en uberettiget fordel.
Leif har snakket med de implicerede, og i bestyrelsen er vi indstillet på at
gentagelser kan føre til karantæne.
Husk også at markøren har et ansvar for at scores indtastes korrekt.
Reglerne for egen regulering findes på hjemmesiden, ellers spørg kontoret.
9 huls medlemskab
Lige før sommerferien åbnede vi op for et 9-huls medlemskab. I princippet er det et
Flexmedlemsskab med fuld spilleret på Øst-Sløjfen. Årskontingentet er tilpasset
herefter, men hvis man er interesseret, så se på hjemmesiden eller spørg på
kontoret.

Med venlig hilsen

Per Voetmann
Formand, Bestyrelsen
Trehøje Golfklub
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