Det lakker mod enden…
Denne sæson var sent om at komme i gang, de fleste husker nok at
åbningsmatchen den 7. april blev spillet til vintergreens på 18-huls banen.
I skrivende stund er det jo stadig forrygende golfvejr, hvilket ses tydeligst af de
tilmeldinger, der er til arrangementerne, sidst med mere end 120 deltagere til årets
afslutningsmatch.
I øvrigt har vi jo ikke spillet en klubmatch i år, hvor der har været mindre end 120
tilmeldinger, og desværre har vi været nødt til at skuffe nogle af medlemmerne, da
der ikke altid har været plads til alle tilmeldte. Det er jo både et positivt og et negativt
problem.
Bare mænd støtter brysterne
Den 4. oktober afholdt vi så årets ”Bare mænd støtter brysterne”, og her var ikke
mindre end 146 tilmeldinger, hvoraf vi desværre måtte skuffe 26, som stod på
ventelisten.
Arrangementet blev også i år en succes, idet overskuddet blev på ikke mindre end
45.900 kr. til det gode formål. Et resultat vi er rigtig stolte af i Trehøje Golfklub.
Næste års match er allerede fastlagt til 3. oktober.
Klubber i klubben
De forskellige afdelinger er jo så småt ved at lukke ned for sæsonen.
Junior/ Ynglingeafdelingen holdt en fælles jubilæumsturnering og sæsonafslutning
den 29. september. Gennem hele sæsonen spiller juniorerne en turnering hvor der
samles point. De 5 bedste på ranglisten var den 16. oktober med Simon og
Kristoffer i Himmerland, hvor de spillede på New Course, banen hvor Europa
Touren spilles i 2014.
Pigeklubben har holdt generalforsamling, hvor Lise Kristensen og Lone Esø ikke
genopstillede, de blev afløst af Irene Cortnum Aaberg og Dorthe Bøndergaard.
Ved herreklubbens generalforsamling blev Kristian Bundgaard kåret som en
suveræn vinder af Order of Merit med ikke mindre end 107 point, 19 mere end nr. 2
Karl Ole Jensen. Her blev Søren Overgård afløst af Lasse Martinussen i
bestyrelsen.
Seniorklubben holder generalforsamling den 14. november, men ved den sidste
pokalmatch den 3. oktober, kårede man Asger Bjerre Nielsen som årets
Pokalmester med 115 point, 4 mere end Poul Majlund Nielsen og Kurt Smith.
Eliteudvalget er ved at gøre klar til den nye sæson, foreløbig med en ændring i
udvalgets sammensætning, som det fremgår af hjemmesiden.
Årets hulspils turnering er også afsluttet, og her blev vinderen Jørgen Buskbjerg
med Leif Sørensen som runner-up.
Turneringer på fremmed græs
Alle er jo nok bekendt med at vore 3 elitehold bevarede pladserne i de forskellige
divisioner, men vi har også markeret os flot i andre turneringer.
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I regionsgolf formåede holden i C og D rækken igen i år at spille sig i
Landsdelsfinalerne, men desværre trak C-holdet det korte strå, så kun D- holdet
fortsatte til Landsfinalen.
På Lyngbygård Golf udraderede holdet så Skjoldnæsholm med cifrene 9-2.
Holdkaptajn Bjarne Manbjerg blev i år suppleret af Metha Olesen, Edith Wulff, Lars
Ole Wulff, Mark Kragelund og Günther Hehlert.
Flot gået, og fantastisk at Trehøje Golfklub mestrer en landsvinder 2 år i træk.
Synoptik Cup, som jo er en løbende turnering, hvor man samler point i
klubmatcherne, opdelt i 5 handicapgrupper, har afholdt 5 landsdelsfinaler, hvor vi
skulle deltage på Århus Ådals bane.
Holdet, som bestod af Bilal Hassan, Erik Rask, Poul Nielsen, Ole Bang-Udesen og
Tonni Bjerrum, vandt afdelingen med 161 point, 13 mere end hjemmeklubben.
Så var holdet klar til Landsfinalen, som skulle spilles på H. C. Andersen Golf på Fyn.
Holdet var ændret på en enkelt plads, idet Keld Yde Sørensen afløste Bilal Hassan.
Desværre havde vi ikke dagen, så den samlede score blev kun 150 point, hvilket
gav en 9. plads.
Alligevel et flot resultat i en turnering med 95 deltagende klubber.
Udvalgsmedlemmer og frivillige
Som jeg ofte har skrevet, så var klubben ilde stedt, hvis ikke vi havde så stor
opbakning af frivillige til udvalg og andre opgaver.
Derfor afvikler vi den traditionelle udvalgsmatch den 26. oktober, for at takke for
indsatsen igennem året.
Da der afholdes jagt på banen samme dag, så starter matchen først kl. 12.00, og
inden den tid er alle samlet til brunch, hvor bestyrelsen har mulighed for at få
evalueret året der gik, og evt. få nogle forslag til forbedringer m.m.
På vej ind i en ny sæson
På mange områder er vi jo på vej ind i en ny sæson. Greenkeeperne er påbegyndt
anlægsarbejderne og træfældning m.m.
Vi anlægger ny green ved øvebunkeren, sandgreen på træningsbanen, vi skal have
set på lidt mere stisystem, opretning af teesteder, ja der er projekter nok.
Hvis I har bemærket nogle skygger omkring hullerne, så er det fordi der er anskaffet
en elektrisk hulbor, som gør arbejdet væsentlig lettere for greenkeeperen. Den gør
også hulkanterne knivskarpe. Når vi starter op næste år, så er 18-huls banen sat op
med nye hulkopper og flag.
Det giver os så muligheden for at få skarpe hulkanter, og derfor vil vi opfordre til at
man stopper med at fiske bolde op med putterhovedet, og hvis man bruger sugekop
eller lignende på skaftet, at man så holder skaftet lodret.
Det er jo helt sikkert at greenkeeperne kan gøre alt det de vil for at få skarpe huller,
det nytter bare ikke, hvis os medlemmer ikke bakker arbejdet op.
Husbyggerne har også opgaver denne vinter. Vi skal have den sidste længe i
bagrummet gjort klar med skabe, så ventelisten til bagrum kan forsvinde.
Det gamle bagrum skal have stålplader på facaden mod vest og begge gavle..
Samtidig skal der laves et depotrum inde i huset, hvor administrationen kan
opbevare skilte m.m.
Dertil kommer de små vedligeholdelsesopgaver.
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Vores gamle system med registrering af greenfeespillere udskiftes med et nyt
system fra Probox 24. Det er et system hvor alting registreres elektronisk, ligesom
betaling kun kan ske med kreditkort.
Systemet fortæller også hvilken pris man skal betale, når man er fra en rabatklub,
hvis man er flexmedlem, gæst hos et medlem og andre former for gæst.
Den spytter nemlig ikke et bagmærke ud, hvis man ikke har betalt den rigtige pris.
Det glæder vi os rigtig meget til, det giver nemlig muligheder for en masse statistik,
så vi kan følge gæstestrømmen.
Vi beholder vores gamle Golfbox skærm, som fortsat skal benyttes af
medlemmerne, mens gæsterne registrerer sig på det nye system.
Nye medlemmer
Nu er det at vi skal være aktive for at få udvidet medlemsskaren. De fleste har nok
set vores annoncer i aviserne, men samtidig har vi også et par tiltag mere.
Som det fremgår af hjemmesiden så åbner vi Øst-sløjfen for gratis spil den 28., 29.
og 30. oktober, så interesserede kan besøge klubben, uden at betale greenfee.
Samtidig pønser begynderudvalget på at åbne op for ”tag en ven med”, således at
medlemmer, som har en bekendt der skal på begynderkursus, kan invitere disse
med ud på en runde på Øst-sløjfen i ugen op til det aktuelle begynderkursus.
Vi går mod vinter
Vi har jo allerede prøvet det, og det kommer nok snart igen. Der er rim på græsset,
når vi skal slå ud. Og så må der ikke spilles til sommergreens på 18 huls banen, og
derfor foreslår vi, at man går over på Øst-sløjfen. Den står fantastisk og har vel
næppe været bedre end i år.
Ordinær generalforsamling
Normalt afholder vi jo generalforsamlingen den 3. tirsdag i november. I år har
kommunerne jo også valgt at kalde til afstemning på denne dag, så derfor har vi
flyttet vores valgdag til onsdag den 20. november.
Vi håber på stor tilslutning. Det er der, man kan få svar på sine spørgsmål, både til
regnskab og andet.
Vel mødt, og vi giver selvfølgelig kaffe som vi plejer.

Med venlig hilsen
Per Voetmann
Formand, Bestyrelsen
Trehøje Golfklub
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