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Uge 35, 2016
Sensommerhilsen fra bestyrelsen
Så har vi nået sommerens sidste dag ifølge kalenderen, men mon ikke vi har mange gode
sensommerdage i vente. Der bliver heldigvis spillet en masse golf af medlemmer og gæster på
vores dejlige bane. Regnbygerne gør det nogle dage svært for greenkeeperne, at få klippet
greens om morgenen, men banen står alligevel rigtig flot.
Ros ”de grønne” for et flot arbejde, når I møder dem. Det fortjener de.

Sommergolf og onsdagstræf i juli
Igen i år havde vi mange gæster, som benyttede sig af vores tilbud med sommergolf og vores
onsdagstræf, hvor I kunne tage en gæst med til instruktion ved Nicolaj samt spille en runde på
ØST. Det var en succes. Ca. 30 gæster + medlemmer benyttede tilbuddet om onsdags-træf.
Fra næste år vil vi fast lave et mandags-træf den første mandag i hver måned. Mere om det til
foråret.

NYHED +Golf Brande bliver til MidtVestGolf
Brande Golfklub, Ikast Golfklub og Trehøje Golfklub har indgået et
samarbejde der hedder MidtVestGolf, hvor alle fuldtidsmedlemmer kan
erhverve sig fri spilleret i alle tre klubber.
MidtVestGolf kortet giver fri adgang til klubbernes golfbaner, samt
deltagelse i alle åbne turneringer, på den enkelte klubs medlemsvilkår.
Pris for 2017: 600 kr.
Køb det nu og spil frit resten af 2016 samt hele 2017.
Læs mere på hjemmesiden om aftalen.

+Golf Holstebro
En træls nyhed: Bestyrelsen i Holstebro Golfklub har desværre besluttet, at de ikke vil
fortsætte med +Golf med Trehøje. De ønsker ingen fritspils-aftaler, men vi fortsætter med
halvpris aftalen med dem. Vi synes +Golf aftalen var rigtig god for jer der kender medlemmer
fra Holstebro og hvor I ofte spiller sammen på begge baner.
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Speed-Week i uge 31
På trods af meget fugtigt vejr, så lykkedes det alligevel
greenkeeperne at få lavet nogle hurtige greens. Dog ikke hurtigere
end at de stadig kunne spilles. Det var en rigtig god oplevelse, kunne
vi høre på både medlemmer og gæster.
Vi finder en uge i 2017 hvor det kan laves igen.

Pigerne er klar igen

Tirsdag d. 14. juni spillede Pigeklubben i Trehøje, hvor de indsamlede et rekordstort beløb til
kampen mod brystkræft. Med resultatet fra sidste års match “Bare mænd støtter brysterne”
afleverede pigerne igen et rekord stort beløb på 187.385,50 kr. til Pink Cup.
Dette års vindere blev Lise Kristensen (A-rækken) og Birte Christoffersen (B-rækken) –
kæmpe tillykke til dem begge og held og lykke på Barløseborg Golfklub d. 16. sept. 2016

Bare mænd støtter brysterne fredag d. 7. oktober 2016
>>>>>>
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

4-bolde til 1000 kr.
Fra august har vi indført 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.

NYE MEDLEMMER
Vi har stadig brug for din hjælp til at skaffe nye medlemmer og
nye begyndere – få et gavekort på 500 kr. til PRO-shoppen.
Alle klubmedlemmer 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.

Se dette tilbud til golfspillere der ikke er medlem hos os endnu:
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Flere begyndere kan starte med det samme
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.
Husk det er faktisk gratis at få golfkortet i Trehøje.
De 900 kr. man betaler i depositum for golfkortet modregnes i kontingentbetalingen.

Gratis træning hver uge til medlemmer der er i HCP 50 – 72
Tilmeld dig på Golfbox under Protræner eller kontakt Kristoffer eller Nicolaj.

Kommende matcher
Aktuelle matcher i klubben
Skal du spille med?
Venskabsmatch i Juelsminde
KLUBMESTERSKAB 2016
Bare mænd støtter brysterne

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

Rigtig god sensommer til jer alle. Vi håber på rigtig godt golfvejr.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 31. august 2016

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
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