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Godt Nytår
Bestyrelsen vil hermed gerne ønske jer alle et rigtig
godt nytår med en masse gode golfoplevelser. Vi
glæder os til at se jer.
Nogle af os har fået et nyt handicap her ved
årsreguleringen. Til næste år gælder der andre regler
med hensyn til årsreguleringen. Nærmere om det
senere på året.

Træning for begyndere og medlemmer over handicap 50
Som noget nyt har vi besluttet, at man løbende kan starte som
begynder. Vi har sammen med Kristoffer og Nicolai planlagt
gratis træning gennem hele sæsonen for alle begyndere og
nuværende medlemmer der er i HCP 50 eller derover.
Der bliver afsat træningstider hver uge året igennem efter påske
og til september, så vi er sikre på, at alle kommer rigtig godt i
gang med golfspillet og dermed har lyst til fortsat at være
medlem.
Golfbox har udviklet et nyt PRO-trænermodul der gør det lettere at få overblik over hvilke
træningstider der kan bestilles og hvilke kurser der udbydes. Nærmere info når vi nærmer os
Påske.

Hjælp med at skaffe nye medlemmer og nye begyndere
– få et gavekort på 500 kr. til PRO-shoppen.
Den første teoriaften starter allerede torsdag d. 7.april, så få endelig
fat i dem du kender, som kunne tænke sig at prøve at spille golf. Der
er ingen grund til at vente til Golfens Dag søndag d. 17. april, med at
komme i gang. Som skrevet ovenfor, så kan man starte med
slagtræning lige efter påske.
Alle medlemmer der skaffer en ny begynder, der efterfølgende
melder sig ind i klubben, får et gavekort på 500 kr.
Ligeledes har vi bestemt, at alle der skaffer et nyt medlem, der melder sig ind som
fuldtidsmedlem eller FlexØst medlem, får et gavekort på 500 kr. Denne ordning gælder
hele året. Vi har brug for jer til at skaffe nye medlemmer.
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Medlemmer
Alle girokort til årets kontingentbetaling er nu sendt ud. Maibrit har
opdateret hjemmesiden. Læs nærmere om kontingent under fanen
medlemmer. Husk der er billigere kontingent til unge under
uddannelse. Langt de fleste har allerede betalt for 2016. Vores
målsætning i år at vi skal have 75 nye medlemmer.

Golfens Dag søndag d. 17. april
Golfens dag er en vigtig dag for klubben og for jer. Det er her I skal invitere nye interesserede
golfere med ud i klubben. HUSK: alle medlemmer i Trehøje Golfklub er de bedste
ambassadører for klubben, og dem der har nemmest ved at finde nye medlemmer. Vi regner
også med jeres støtte den 17. april. Programmet bliver næsten som de foregående år, men
det kan I snart se mere om på hjemmesiden.

Medarbejdere
Alle aftaler og kontrakter er på plads. Keld og Anette er ved at lade op til
endnu en sæson og vi har lavet en aftale der rækker tre år frem i tiden.
Træner-duoen Kristoffer og Nicolai er som nævnt også på plads med en
to-årig kontrakt.
På kontoret er Maibrit, fra 1. januar 2016 ansat som forretningsfører med
30 timer pr. uge og er klar til at servicere alle.
Som klubassistent med 23 timer pr. uge har vi netop ansat Anne-Marie
Nygård Stausbøll. Jeg er sikker på, at Maibrit og Anne-Marie er et godt
makkerpar på kontoret.
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+Golf mellem Holstebro og Trehøje
Ønsker du at spille frit både i Holstebro og i Trehøje,
så køb et +Golf-kort Holstebro-Trehøje.
Prisen for 2016 er på 700 kr.

+Golf mellem Brande og Trehøje
Ønsker du at spille frit både i Brande og i Trehøje så køb et +Golf-kort Brande-Trehøje.
Prisen for 2016 er på 600 kr.

Igen i år er Trehøje Golfklub med på denne messe. Kik endelig forbi og tag gerne evt. nye
medlemmer med. Der er 3 – 4 fra klubben på standen alle tre dage. Igen i år er der en
konkurrence og en masse gode tilbud. Standen er samme sted som sidste år.

***:

De første tre matcher, (hvis der ikke kommer sne)
Lør 19.03.2016

TEFAL Klovnematch på Øst-Sløjfen. Banen er sat op med 18
korte huller, så der spilles både baglæns og på tværs af hullerne.

Søn 03.04.2016

Åbningsmatch på 18 huls banen. Sidste år deltog 192, så det er
med at få sig tilmeldt når der lukkes op for tilmeldingerne.

Søn 10.04.2016

Udvalgsmatch på 18 huls banen. En match for alle frivillige og
udvalg, der gør en ekstra indsats for klubben.
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Nye golfregler
Golfreglerne ændres hvert fjerde år, og det betyder, at der er
kommet nye regler med gyldighed her fra 1. januar 2016.
Ud over ændringerne i golfreglerne er der også sket ændringer i
handicapsystemet. Nogle af de væsentligste er:
1. Der kan nu registreres et EGA-handicap for spillere i
intervallet 36 til 54. Dvs. at alle spillere med handicap op til
og med 54 kan få registreret et EGA-handicap. – DGU anbefaler nu et starthandicap på
72.
Bestyrelsen har netop besluttet, at alle begyndere samt nuværende medlemmer i
HCP 54 starter i HCP 72.
2. Max antal EDS runder ændres fra 2 til 3 om ugen.
3. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,4.
4. Der indføres en periode for ”vinterregler” med mulighed for, at der kan
handicapreguleres i perioden 1. november – 30. april, selv om der spilles med oplæg.
Der er ligeledes en generel godkendelse i hele sæsonen til at handicapregulere, selv
om der spilles med oplæg – DGU skal bare orienteres. Da vi stort set spiller til
sommergreens uden oplæg på ØST hele året, så har vi ikke anmodet DGU om en
permanent godkendelse.
EGA og DGU har til den nye sæson også været inde og lave ændringer i aldersgrænserne for
senior- og veteranherrer, så det bliver ens for damer og herrer. Frem over er man Senior fra
og med det år, man fylder 50; og man er Veteran fra og med det år, man fylder 60. DGU har
desuden indført en Super-veteran aldersgruppe for spillere fra og med det år, man fylder 70.

Det var lidt om, hvad der er sket
i vinterens løb, og hvad der sker
i den nærmeste fremtid.
Bestyrelsen er jo valgt af jer, og
er jeres repræsentanter, så hvis
I har ideer eller kritik, er vi ikke
længere væk end telefonen
eller en mail.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sæson 2016 og håber, at den gode stemning i
klubben, også i år må være det, der kendetegner Trehøje Golfklub.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 3. februar 2016
www.trehoje-golf.dk

mail@trehoje-golf.dk

Bankkonto 7611 - 1164612

CVR-nr. 16357693

Tlf. 97 13 14 11

