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Forårsbrev
Åbningsdag på 18 huls banen
– Skærtorsdag d. 24. marts slår vi dørene op for
vores 18 huls bane.
Øst-Sløjfen har igen i vinter klaret sig over al
forventning.
Fantastisk at vi har denne sløjfe, så der kan
spilles til sommergreens hele året.

Se på hjemmesiden, hvad der er skrevet om regionsgolf. Nogle hold
mangler få spillere. Trehøje har i 2016 igen 12 hold med i Regionsgolf
Danmark.
Vi opfordrer alle, der har lyst, til at tilmelde sig med øje for egnet
hold/niveau samt hvor der mangler spillere. Der bliver helt sikkert
brug for reserver i løbet af turneringen. Vi har stadig et Veteran C hold,
som mangler en kaptajn, før vi kan tilknytte spillere. Kontakt kontoret,
hvis det har interesse for dig.
Kontoret modtager tilmeldinger indtil 1. april.
Kom og vær med - Regionsgolf er rigtig sjovt og socialt !!!

Uddannet og kåret som Årets elev
I uge 6 var vores træner-elev Nicolaj på hans PGA eksamenstur til
Portugal og han kan nu kalde sig uddannet PGA Pro. Tillykke til Nicolaj!
Samtidig er han netop blevet kåret som Årets Elev på PGAs årlige
seminar. Nicolaj er valgt af sine medstuderede på PGA uddannelsen. De
begrundede valget med at Nicolaj udover at være dygtig, altid er en god
kammerat, der bidrager med godt humør. Godt gået!
Kæmpe stort tillykke til Nicolaj. Glæd jer til at få lektioner af vores to
fantastiske PRO-trænere.

Klubtur til Made in Denmark
Kristoffer arrangerer en klubtur til Made in Denmark i
Himmerland. Alle medlemmer tilbydes en golfoplevelse i
verdensklasse!
Fredag d. 26. august 2016 arrangeres der bustur
fra Trehøje til Himmerland tur/retur inkl. morgenmad og
indgangsbillet.
Kun kr. 300,Begrænsede pladser.
Bindende tilmelding på moesgaardgolf@gmail.com
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Træning for begyndere og medlemmer på hcp 50 og over
Bestyrelsen har 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.
Bestyrelsen har også besluttet, at alle begyndere samt nuværende medlemmer i HCP 54
starter i HCP 72. Dermed får man hurtige en succes-oplevelse ved at spille golf. GolfBox
regner automatisk handicappet ud.

Vi har stadig brug for din hjælp til 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
som Fuldtid Senior eller Flex Øst medlem, får et gavekort på 500 kr.
Dette gælder selvfølgelig også, hvis du skaffer et nyt Fuldtid Senior eller Flex Øst
medlem, som melder sig direkte ind i klubben. Denne ordning gælder hele året.
HUSK, at det nye medlem skal oplyse, hvem der har henvist dem senest ved betaling.
Alternativt kan du som medlem udfylde en ”skaf et medlem” blanket, som findes i
klubhuset og afleveres på kontoret, men stadig inden medlemmet betaler.
Det er faktisk GRATIS at få golfkortet i Trehøje. Det man betaler i depositum for kurset
modregnes i kontingentbetalingen ved indmeldelse.
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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.

+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.

De første tre matcher:
TEFAL Klovnematch på Øst-Sløjfen. Banen er sat op med 18 korte huller,
så der spilles både baglæns og på tværs af hullerne.
Åbningsmatch på 18 huls banen.
Søn 03.04.2016 Sidste år deltog 192, så det er med at få sig tilmeldt.
Sponsor: Lange Isenkram, Ringkøbing
Lør 19.03.2016

Udvalgsmatch på 18 huls banen. En match for alle frivillige og udvalg, der
Søn 10.04.2016 gør en ekstra indsats for klubben. Invitation under KlubNyt på hjemmesiden.
Tilmelding direkte på GolfBox – Der også link fra KlubNyt.
Følg i øvrigt altid med på klubbens kalender på hjemmesiden, hvor alle planlagte matcher
fremgår. Her finder du også andre aktiviteter, som måske kunne være interessante for dig.
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Regelaften
– torsdag d. 31. marts. Søren Overgaard vil gennemgå de nye
regelændringer, så vi alle er klar til en ny sæson.
Tilmelding på GolfBox.
Golfreglerne ændres hvert fjerde år, og det betyder, at der er
kommet nye regler med gyldighed her fra 1. januar 2016.
Ligeledes er der ændret en smule i måden der handicapreguleres.
Dette vil der også blive informeret om.

Bestyrelsen glæder sig meget til at
vise jer 18 huls banen, som vores
greenkeepere m.fl. har haft travlt med
at gøre klar. Der er bl.a. blevet renset
søer op, fældet træer og tyndet ud i
skovområderne. Vi har investeret i nye
maskiner, så vi dermed kan optimere
banen endnu mere end vi har gjort
sidste år. Vi håber I tager godt imod
det der er gjort og at I alle vil være
med til at passe godt på banen, ved
bl.a. at lægge alle tørv på plads og
rette alle nedslagsmærker.

HUSK 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. 15. marts 2016
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