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Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Uge 27, 2016
Sommerhilsen fra bestyrelsen
Det er sommer og der bliver spillet en masse golf af
medlemmer og gæster på vores dejlige bane. Banen er helt
i top. De mange regnbyger gør det nogle dage svært for
greenkeeperne, at få klippet greens om morgenen, men
banen står rigtig flot.
Ros ”de grønne” for et flot arbejde, når I møder dem. Det
fortjener de.

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
>>>>>>
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

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.

Speed-Week i uge 31
I uge 31 bliver tempoet på greens sat max op. Greenkeeperne vil
tune greens så de bliver meget hurtige.
Det er jo første uge i Augusta, så inviter venner og bekendte med
til en lynhurtig oplevelse.

4-bolde til 1000 kr.
Fra 1. august indfører vi en særlig rabatpris til
greenfee gæster, hvor en 4-bold koster 1000 kr.
Spred budskabet og hjælp os med at skaffe flere
gæster. Vi har brug for indtægterne, for at vi kan
fastholde en super god bane.

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 voksen 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.
Husk det er faktisk gratis at få golfkortet i Trehøje. Det man betaler i depositum for
kurset modregnes i kontingentbetalingen.
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Range-bolde på banen forbudt
Vi har desværre igen fundet range-bolde ude på
golfbanen. Vi må pointere, at det er strengt forbudt at
benytte range-boldene ude på banen. Hvis det bliver
opdaget, kan det medføre bortvisning.

Pigeklubben slår rekorder
Tirsdag d. 14. juni spillede Pigeklubben i Trehøje,

PINK Cup

hvor de indsamlede et rekordstort beløb til kampen mod brystkræft.
Pigerne satte endnu en rekord. Der blev i alt indsamlet ca. 75.000 kr – et meget flot resultat.
Tusind tak til alle deltagere, sponsorer, hjælpere, golfklubben og “Bare mænd støtter
brysterne”.
Med resultatet fra sidste års match “Bare mænd støtter brysterne” kan pigerne aflevere et
rekord stort beløb ca. 185.000,00 kr. til Pink Cup.
Dette års vindere blev Lise Kristensen (A-rækken) og Birte Christoffersen (B-rækken) –
kæmpe tillykke til dem begge.
Læs mere på hjemmesiden under Pigeklub.

HUSK: Bare mænd støtter brysterne fredag d. 7. oktober 2016

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. 4. juli 2016
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