Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland
Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Nyhedsbrev 2015 uge 41

Efterårs nyhedsbrev
Leif Sørensen går på efterløn
Leif har skrevet flg. på hjemmesiden under klubnyt: ”Her i september er jeg fyldt 62 år, og det
er som bekendt et godt tidspunkt til at finde sit efterlønsbevis frem. Det har jeg nu valgt at
gøre, og takker derfor af som forretningsfører i Trehøje Golfklub. En klub hvor jeg har haft 12
gode år, og hvor klubben er vokset stille og roligt hvert eneste år. Jeg vil gerne sige en stor tak
til alle klubbens medlemmer for den opbakning i har givet mig gennem årene, og som har
været en drivkraft for opgaven, der aldrig har været kedelig eller ensformig. Jeg har sammen
med bestyrelsen valgt, at oktober måned anvendes til at få ryddet op, og stille og roligt få
afleveret tingene, sådan at der kan arbejdes videre med det. Bestyrelsen har foreslået at der
holdes en afskedsreception i forbindelse med min aftrædelse. Dette har jeg fravalgt, og ønsker
i stedet, at det beløb dette ville have kostet, bliver doneret til Kræftens bekæmpelse”.
På Trehøje Golfklub og bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige Leif en kæmpe stor tak for
en fantastisk indsats for Trehøje Golfklub i de sidste 12 år.

Klubmester 2015

Anders Ulriksen med Kristoffer og Heine
Lina Kjær Stefansen med Lillian som nr. 2
som nr. 2 og 3
STORT TILLYKKE
Se de øvrige resultater på hjemmesiden under turneringer i venstre side.

Oprykning til 3.div.
Efter nogle spændende kampe lykkedes det vores herrehold i 4.div.
d. 13. september at vinde 12-2 i Hjarbæk og dermed sikre sig
oprykningen til 3.division. Et kæmpe stort tillykke til hele holdet. Nu
er der så plads til at kvalifikationsrækken også kan rykke op til næste
år. Det er en fantastisk god elitegruppe vi har i Trehøje.
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Banen
Greenkeepernes fantastiske arbejde på banen med at efterså fairway, prikle, topdresse og
efterså greens har resulteret i en bane der står fantastisk flot. De enkelte dage hvor der prikles
og eftersås håber jeg at medlemmerne hurtigt glemmer. Greenfee-spillere kan selvfølgelig
være uheldige netop at ramme en af disse dage, men på disse dage har vi sat greenfee ned til
150 kr. så der er givet en kompensation.

Hul 1 ØST er nu færdig med en flot sø foran.
Nu skal græsset bare have ro til at komme op.
Læs skiltet og beskyt området.

+Golf mellem Holstebro og Trehøje
Efter flere drøftelser med Holstebro Golfklub så er deres
bestyrelse nu vendt tilbage og har meddelt, at de alligevel
ønsker at fortsætte med +Golf med Trehøje. Det er vi i
bestyrelsen rigtig glade af. Prisen for 2016 bliver på 700 kr.

+Golf mellem Brande og Trehøje
Vi er glade for at kunne tilbyde vores medlemmer et +Golf-kort 2016 til frit spil i Brande for
600 kr. Hvis man køber kortet nu kan man spille gratis i resten af 2015.

Golf med Bedste
Om et par uger er skolernes efterårsferie i gang,
og børnene har fri. Mange forældre kan ikke
holde fri fra arbejde og derfor må bedsteforældre
i mange tilfælde træde til med beskæftigelse af
børnene i dagtimerne.
Hvorfor så ikke tage dem med på golfbanen en
tur. Det er en win-win situation for begge.
Bedsteforældrene kan alligevel få en runde på
golfbanen og børnene kan se hvordan
bedstemor eller -far spiller golf.
Derfor vil Trehøje Golfklub gerne invitere alle
medlemmer til at tage børnene med på golfbanen tirsdag, onsdag og torsdag i uge 42
mellem kl. 10 og 14, Her kan I frit benytte træningsanlægget og spille på ØST-sløjfen
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Pigerne i Trehøje Golfklub fik diplom med hjem fra Pink Cup i Kokkedal
Efter en meget vellykket Pink Cup match i Trehøje Golfklub
16. juni 2015 med 89 glade piger og et overskud på
70.500,60 kr. var alle spændte på om beløbet var nok til at
Trehøje kunne få sendt deres to vindere, Birgitte Haubjerg
og Inge-Marie Grønne videre til Landsfinalen i Kokkedal. I
Pink Cup går man ikke kun videre på antal point. Her tæller
også det indsamlede beløb. I slutningen af august kom den
længe ventede meddelelse. Birgitte og Inge-Marie var
udtaget og skulle til Kokkedal for at spille landsfinalen
fredag d. 16. september.
Endnu en glædelig meddelelse kom i starten af september.
Pigerne i Trehøje Golfklub har på landsplan indsamlet det
største beløb til Pink Cup i 2015. Ud over de 70.500,60 kr.,
har de fra sidste års match ”Bare mænd støtter brysterne”
fået overrakt 47.653 kr. Trehøje har altså i år til Pink Cup
2015 indsamlet 118.153,60 kr. til Kræftens Bekæmpelse.
Denne 1. plads til Trehøje pigerne udløser et foredrag med
Kirsten Siggaard, som kommer og fortæller om sine 30 år i dansk showbiz. Kæmpe stort
tillykke fra klubben.
Bare mænd støtter brysterne med endnu større overskud
Bare mænd der støtter brysterne, slog i 2015
alle tidligere rekorder med flere længder. Vi
nåede et beløb på Kr. 110.616,00, som kan
blive overrakt til Pigeklubben, som derefter
tager beløbet med til Pink Cup i 2016.
Der skal fra arrangørerne: Kaj Kristensen og
Holger Haunstrup samt Trehøje Golfklub lyde
en stor tak til alle der har været med omkring
dagen.
Tak til alle sponsorer, samt ikke mindst til alle
deltagere på dagen, der jo har lagt det store
beløb til sagen. Desværre kom alle ikke med,
da der kun kan skabes plads til 120.
Det nye tiltag med: Personlige sponsorater må siges at være en succes, da dette alene gav
et bidrag på Kr. 47.026,00 - Tak for det. Dagen forløb i en god ånd og alle var tålmodige på
runden, der jo nødvendigvis tager ekstra tid, når 120 spillere skal rundt på banen, og når
man 2 steder på runden så lige møder en pølsevogn. Vejret var heldigvis helt perfekt til golf,
og det gjorde jo det hele meget nemmere.
Trehøje Golfklub har lagt godt fra land i konkurrencen om også i 2016, at blive den klub i
landet der samler flest penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Årets match gav et fantastisk
overskud på 110.616 kr. så grundlaget for igen at vinde Pink Cup 2016 er lagt. Endnu engang
en kæmpe stor tak til Holger og Kaj samt pigerne og alle sponsorerne.
Side 3 af 4

www.trehoje-golf.dk

mail@trehoje-golf.dk

Bankkonto 7611 - 1164612

CVR-nr. 16357693

Tlf. 97 13 14 11

Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland
Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Generalforsamling – mød op !!!
Torsdag d. 26. november afholder vi den årlige generalforsamling i
klubben. I bestyrelsen vil vi meget gerne bede jer om at kontakte os, når I
har noget på hjertet. Der er altid noget der kan gøres bedre.

Skaf en ny sponsor eller et nyt medlem
Hvis I kender nogen der overvejer at blive medlem hos os, så er det et
godt tidspunkt nu. Golfspillere der melder sig ind i klubben nu og
betaler for 2016 spiller gratis i resten af 2015.

Du vil få et gavekort på 500 kr. til Proshoppen når vedkommende har
meldt sig ind.

Find en ny sponsor og modtag et gavekort
på kr. 500,00 til Proshoppen.
Gavekortet udløses når den nye sponsor har
lavet en aftale med sponsorudvalget ved Jørgen
B. Jørgensen.

Skriv til jbj@jbinvest.dk hvis du kender en der gerne vil være sponsor.
Disse tilbud gælder indtil den 1. april 2016.

HUSK
Afslutningsmatch søndag d. 18.oktober
Udvalgsmatch lørdag d. 24. oktober
Andematch lørdag d. 7. november
Generalforsamling torsdag d. 26. november
På gensyn

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
den 6.oktober 2015
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