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Uge 23, 2016
Sommerhilsen fra bestyrelsen
Så har sommeren meldt sin ankomst, og banen er
klar til at modtage alle medlemmer og gæster til
en dejlig golfoplevelse på en super flot bane. En
kæmpe stor tak til de grønne for et fantastisk
stykke arbejde.

Kommunemester 2016
Stort tillykke til Trehøje for det flotte resultat ved
årets kommunemesterskab i Herning.
Læs mere på klubbens hjemmeside

Sommergolf i juli
Igen i år tilbyder vi sommergolf i hele juli måned til en
greenfee på 179 kr. Spred budskabet og få så mange som
muligt til at spille vores bane. Sidste år fik klubben med
sommergolf ca. 75.000 kr. i ekstra greenfee indtægt.
Medlemmernes forbehold i weekender mellem kl. 8-10
suspenderes, hvilket vil sige, at også gæster kan lave
tidsbestillinger der.

Tak til sponsorerne
Sponsorudvalget har nu en status på resultatet af arbejdet med at vedligeholde og udvide
kredsen af sponsorer. Udvalget har mødt stor velvilje både hos bestående og nye sponsorer,
og det har betydet, at resultatet er på samme niveau som sidste år, dog arbejder udvalget
stadigvæk videre med at ”spotte” nye emner.
Trehøje Golfklub vil gerne takke alle gamle som nye sponsorer for støtten, og ser frem til et
positivt samarbejde i årene fremover.
Velkommen til nye sponsorer:
Jakobsen & Blindkilde, Aulum
JCN Bolig, Vildbjerg
Bodahl Møbler, Vinderup
Fleksi A/S, Sunds
HNN Byggefirma, Videbæk
Lange Isenkram, Ringkøbing
Skibbild Entreprise
SuperBrugsen, Vildbjerg
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
Se siden med sponsorer på klubbens hjemmeside.
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

Nye sponsorer
Alle klubbens medlemmer, der finder en ny
sponsor - modtager 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.

HCP på 50 - 72 Træning for begyndere og medlemmer
Alle begyndere samt medlemmer over HCP 50 tilbydes
gratis træning gennem hele sæsonen for at sikre, at man
kommer rigtig godt i gang med golfspillet og dermed har
lyst til fortsat at være medlem.
Der er afsat træningstider hver uge gennem hele
sæsonen. På ”Min forside” på GolfBox finder du midt på
siden klubbens trænere. Vælg Nicolaj, hvorefter du kan
vælge begyndertræning i kalenderen. Vejledning findes
på Pro’ens hjemmeside ww.golfstore.eu/trehoje. Man kan
også henvende sig i shoppen og blive skrevet op.

Nye skraldespande
Baneudvalget har i samarbejde med
sponsorudvalget lavet nogle forbedringer ved
Tee-stederne på 18 huls banen.
For at vi fremover kan leve op til miljøreglerne
om bortskaffelse af affald på den rigtige
måde, har vi opstillet to affaldsstativer ved
flere af vores tee-steder, en til dåser og
flasker og en til affald. Dåser og flasker vil i fremtiden blive afhentet af Dansk Retursystem, der
sorterer dåserne så vi får lidt indtægt til klubben. Brædderne på bænkene er blevet høvlet af,
så de i fremtiden ikke skal males eller behandles. Bænkene vil med tiden få et ”gråt look” så
man opnår en helhed på teestederne med hensyn til farver. Med denne løsning, har vi nu også
en bedre mulighed for at holde vores sponsorskilte ajourført, da kontoret nu selv vedligeholder
sponsorskiltene. Samtidig har ”bænkebanden” været på spil, så der er lagt sand under
bænkene, så det harmonerer med stierne.
Vi vil gerne appellere til alle medlemmer og gæster, at de respekter de skilte der er sat
på låget med hensyn til at smide affaldet i det ene hul og dåser/flasker i det andet hul.
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Vi har stadig brug for din hjælp til at skaffe nye medlemmer og
nye begyndere
– få et gavekort på 500 kr. til PRO-shoppen.
Få endelig fat i dem du kender, som kunne tænke sig at prøve at
spille golf. Som det fremgår af klubbens hjemmeside under
Begynder, så kan man starte med slagtræning med det samme.
Alle medlemmer der skaffer en ny begynder, der efterfølgende
melder sig ind i klubben som Fuldtids Senior eller Flex Øst
medlem, får et gavekort på 500 kr.
Ligeledes har vi bestemt, at alle der skaffer et nyt medlem, der melder sig ind som
Fuldtids Senior medlem eller Flex Øst medlem, får et gavekort på 500 kr. Denne ordning
gælder hele året.
OBS!!! Det skal oplyses ved indmeldelse, hvem der har henvist.
Husk! Det er faktisk gratis at få golfkortet i Trehøje.
Det man betaler i depositum for kurset modregnes i kontingentbetalingen.

Rygning
Bestyrelsen har besluttet, at der fremover er rygning forbudt på
nederste etage af driving rangen. Vi har fået en del henvendelser
fra medlemmer og gæster, der ind i mellem føler det generende,
at der hænger røg under halvtaget, når man skal slå bolde ud.
Der skal være plads til os alle og vi håber, at denne beslutning
bliver vel modtaget.
Vi vil gerne samtidig anmode alle rygerne om at vise særlig
hensyn i den tørre tid på banen. Der er stor brandfare med det
tørre græs og lyngen. HUSK at få jeres cigaretskod med til
nærmeste skraldespand eller gem det i en dåse eller æske.

HUSK ALTID
Hvis I har ideer eller kritik, er vi ikke længere væk end telefonen eller en mail.

Rigtig god sommer til jer alle. Vi håber på rigtig godt golfvejr.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 5. juni 2016
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