Så kom vi i gang
Hvis vi tænker lidt tilbage til 2013, så var vi knap nok i gang, da vi gik ind i uge 15. I år har vi allerede
spillet på 18 huls banen i 3 uger, en væsentlig forskel.
At vi har ventet er der ingen tvivl om, de forskellige aktiviteter har været meget velbesøgte.
Seniorklubben har haft 3 arrangementer med mere end 120 deltagere, og for første gang i klubbens
historie måtte man ty til deltagerbegrænsning, da der skulle afholdes pokalmatch med spisning, ikke pga
banen, men plads i cafeen.
Åbningsmatchen havde også en mægtig tilslutning, ikke mindre end 159 deltagere, så der var aktivitet fra
solopgang til solnedgang. Her blev Kjeld Jensen vinder af A-rækken, Tove Lorenzen af B-rækken, Helle
Stougaard C-rækken og Gert Jakobsen af D-rækken.
Torsdagsmatcherne, som jo er 9 hullers matcher, hvor mange af deltagerne er begyndere, men hvor der
også deltager andre, er blevet en stor succes, og årets 2 første matcher har haft ca. 55 deltagere. En stor
del af succesen skyldes nok at hovedparten deltager i spisningen efter matchen, og derved bliver
inddraget i det sociale liv i Klubben.
De næste klubmatcher, der kommer, er Landbobanken Open den 21. april, som allerede har 160
tilmeldte. Kommunemesterskabet skal i år afholdes i Trehøje, og da der er aftalt et max. deltagerantal på
200 spillere, vil vi komme til at skuffe nogle af de 225 tilmeldte. Så går det jo slag i slag med regionsgolf,
danmarksturnering, hulspil og klubber i klubben.
Forbedringer
Det store samtaleemne har været den nye belægning på alle stierne. Her vil de rosende ord næsten ingen
ende tage, selvom der dog også er et par enkelte torne. Men mon ikke vi lige skal give det en fair chance
for at falde til og sætte sig, så bliver det nok rigtig godt. Det er en klar forbedring af de gamle stier. Så
derfor er det bestyrelsens opfordring, at I bruger stierne og ikke græsset ved siden af.
Toilethuset på hul 4 er åbnet, med nyt gulv og nye fliser udenfor, også en klar forbedring.
Det er også en fornøjelse at se, hvor mange der går ind i Bagrum 3, det viser at der var behov for
udvidelsen.
På banen kan man nu begynde at se de forbedringer der er lovet. De nye kopper og flagstænger er
kommet i. Stille og roligt kommer der også mere sand i bunkers, så de også kan være i tip-top stand.
Frivillige
Alle de frivillige tropper er på plads igen i år. Der er sprøjtet for alger, grenopsamling efter BODIL krævede
en del arbejdskraft, men mange var villige til at give en hånd med. Driving-rangen passes jo af fire
medlemmer, som hver uge rydder op og fejer, så vore medlemmer og gæster kan møde en forholdsvis
ren Range. Hjælp dem det I kan, sæt kurvene på plads, saml alle de teestumper I kan op, ja kort sagt; ryd
op efter jer selv. Bemærk også at mange af bænkene er blevet omplaceret, så de står mere
hensigtsmæssigt, samtidig med at det ser pænere ud.
Ellers er alle udvalgene igen i gang, og de har ikke haft det store besvær med at supplere til de poster der
skulle genbesættes. Så derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at man giver dem et skulderklap for deres
store indsats, og hvis man har et eller andet at anke over, at man så lige trækker vejret en ekstra gang,
inden man uddeler kritik.
Trehøje Golfklub er afhængig af frivillige, og dem har vi kun hvis de behandles ordentlig.
På forhånd tak for det store arbejde vi forventer af jer.
Medlemmer
Denne vinter har vi igen haft en hvervekampagne i gang. Det har resulteret i ca. 20 nye medlemmer, som
delvis er kommet fra andre klubber. Det første begynderhold har afsluttet den teoretiske undervisning med
25 deltagere, som er i gang med slagtræning og banerunder. Det næste hold starter op den 5.maj, og her
er allerede flere tilmeldte. I ugen før har alle medlemmer mulighed for at tage en interesseret nabo eller
ven med rundt på banen. Det er jo ude på banen man får et kick, når man rammer bolden rigtig. Spørg på
kontoret.
Elitetruppen har sagt farvel til 2 spillere fra 1. div. herrer, men har også fået tilgang. Den tidligere
Europatour spiller Knud Storgaard er meldt ind i klubben, og skal være med til at holde klubbens bedste
herrehold i 1. division. I øvrigt har afdelingen lavet skriftlige aftaler med hver enkelt spiller, som fastsætter
omfanget af træning m.m. Flere af spillerne er jo flyttet til andre byer, hvor de så må selvtræne, uden at
klubbens trænere kan være der.
Tidligere nævnte jeg Seniorklubbens trængselsproblemer, som er et positivt problem. Det skyldes dels
stor tilgang af klubbens egne medlemmer, men også nye udefra kommende, som er bekendt med den
gode stemning i Seniorklubben.
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På sidste bestyrelsesmøde den 10.4 kunne vi konstatere at medlemstallet ligger tæt omkring sidste år.
Kontingentindbetalingerne er lidt højere end samme tid sidste år, og en anelse under budgettet, så der er
plads til flere medlemmer.
Tiltaget med +Golf, hvor vi har frit spil på Holstebro Golfklubs bane i Råsted, har været den succes, som
vi forventede. På nuværende tidspunkt har ca. 125 fra hver klub købt bagmærket.
Golfens dag
Uanset alle de forskellige hvervekampagner der er, så er den helt store kampagne Golfens dag.
For 6. gang deltager klubben i Golfens dag, som i år afholdes den 27. april. Programmet er det velkendte
med 3 opstartstider, kl. 10.00, 13.00 og 14.00. I klubhuset findes der flyers til gæster og klubbens
medlemmer, så ingen er i tvivl om, hvordan dagen skal spænde af.
Traktementet vil i år være en forfriskning samt Pizza med salat, og som sædvanlig både til gæsten og
værten. Så kære medlemmer, det er jer der skal skaffe gæsterne, så skal vi nok sørge for, at de bliver
underholdt, og at de får interesse for golfspillet. Se i øvrigt www.trehoje-golf.dk.
Sponsorer
Sponsorer er en vigtig del af indtægtskilderne i Trehøje Golfklub. Budskabet fra bestyrelsen er klart, de
støtter os, så kære medlemmer, støt dem. Får I en mulighed for at fortælle det, så nævn at I er
medlemmer i Trehøje Golfklub. Hvert år er der sponsorer som stopper, men også nye, som kommer til.
I år vil vi derfor gerne sige velkommen til:
ES Stålindustri, Vildbjerg
Vittrup Gulve, Videbæk
MidtVest IT, Herning
Schæffergården, Gentofte
HairChoice, Herning/Ikast
RedOffice OneCompany, Herning
Tømrer- & Tækkemand Kennet Juhl Pedersen, Spjald
Banen
I øjeblikket står banen flot overalt, men der kæmpes også med sagen. Som bekendt er der efterhånden
lagt strenge restriktioner på brugen af pesticider. Det betyder også, at de mængder af den enkelte type, vi
har lov til at bruge, skal bruges hvor der gøres mest gavn. Så fortvivl ikke, hvis der er en mælkebøtte ude
på fairway, det er nok ikke en forglemmelse, men en prioritering.
Her ved sæsonstart kan vi igen opfordre til at man hjælper med at holde banen i super stand. Ret
nedslags mærker op, gør det til en regel at rette mindst ét nedslagsmærke på hver green du går på. Turf
skal tilbage med det samme, det er for sent senere på dagen, når turfen er begyndt at tørre ud. Saml
aldrig bolde op af koppen med puttehovedet. Hvis du ikke kan komme derned, så bed en medspiller om
hjælp. Hvis alle følger disse få regler, så skal greenkeeperne nok sørge for resten. Engang imellem er et
område spærret af med kæder eller andet, det er tegn på, at man skal gå udenom, og ikke træde over
kæden. Der er en grund til kæden.
Diverse
Reglen om gæster til reduceret greenfee er ændret således: Hvert fuldtidsmedlem kan medtage én gæst
pr. runde til halv greenfee, hvis denne er fuldgyldigt medlem af en golfklub. Ålborg Golfklub indgår nu
også i samarbejdsklubber, hvor vi har halv greenfee. DGU har fået ny formand. Jim Staffensen fra
Vestfyns Golfklub overtager posten efter Søren Clemmensen.
Golfspilleren i Centrum: Klubben har valgt at indgå i et samarbejde med Dansk Golf Union, som har til
formål at gøre oplevelsen som golfspiller større. Det er et projekt hvor DGU udsender et spørgeskema
årligt til udvalgte medlemmer. Herom informeres senere på hjemmesiden.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12.6, men har I forslag, spørgsmål eller lignende, som I gerne vil
have vendt, så kontakt os i bestyrelsen.
Vel mødt til GOLFENS DAG, og jo større udgift vi har til Pizza, jo bedre.

Med venlig hilsen

Per Voetmann
Formand, Bestyrelsen
Trehøje Golfklub
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