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Uge 39, 2016
Efterårshilsen fra bestyrelsen
Så blev det alligevel efterår, selvom vejret er helt sommerligt. Der
bliver heldigvis spillet en masse god golf af medlemmer og gæster
på vores dejlige bane.

MidtVestGolf
Ca. 150 af klubbens medlemmer har allerede købt kortet.
Brande Golfklub, Ikast Golfklub og Trehøje Golfklub har som
bekendt 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.

Landsfinalen 2017

Trehøje Golfklub har lavet aftale med Pink Cup om at der d. 5.maj afholdes en VIP-turnering i
Pink Cup, samt at der d. 22. september afholdes landsfinale i Pink Cup hos os.
Det er en super dejlig aftale, der er med til at sætte klubben på landkortet. Nu bliver det rigtig
spændende, om årets brystematch kan danne grundlag for 1.pladsen for tredje år i træk.

Bare mænd støtter brysterne fredag d. 7. oktober 2016
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Regionsgolf 2016
Stort tillykke til Veteran A for 1.pladsen ved
landsfinalen. Gruppe C og D vandt jo også
landsdelsfinalen, men måtte nøjes med
2.pladsen til landsfinalen.
Endnu engang har medlemmer fra Trehøje
markeret sig fantastisk flot ved den
landsdækkende Regionsgolf turnering.

Veteran A

C-rækken

D-rækken

Danmarks bedste seniorpar
I den landsdækkende par-turnering Ø-golf for seniorer,
hvor Trehøje lagde bane til en af de mange
indledende matcher, lykkedes det Pia og Leif at gå
hele vejen til 1.pladsen ved landsfinalen på Samsø. Et
kæmpe stort tillykke fra os alle i Trehøje og rigtig god
tur til Sydafrika og Zanzibar.

Mange andre flotte resultater kan der læses mere om på klubbens hjemmeside under
Klubnyt.
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Kontingent 2017
Bestyrelsen kommer med forslag til kontingent-satser, så det er kendt
for medlemmerne umiddelbart efter bestyrelsesmødet d. 13.oktober.
Bestyrelsen vil gerne fortsat kunne tilbyde medlemmerne en fantastisk
bane og samtidig fastholde en af landsdelens billigste kontingentsatser.
Det er en stor opgave at forene disse to ønsker.
HUSK det er generalforsamlingen der beslutter kontingentsatserne.
Hvis du ønsker at ændre dit medlemskab for 2017, så skal det jf. vedtægterne meddeles
kontoret inden 1. nov. Gerne på mail@trehoje-golf.dk
HUSK Generalforsamling tirsdag d. 29. november kl. 19.00 (gratis kaffe og kage).

Skaf nye medlemmer
Tilbud til golfspillere der ikke er medlem hos os endnu:

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.
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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.
Dette tilbud slutter med udgangen af uge 41 og starter igen til foråret.

Kommende matcher i klubben
Skal du spille med?
Søn 23.10.2016 Klubmatch Afslutningsmatch på 18 huls banen. Matchopslag kommer senere
Lør

29.10.2016 Udvalgsmatch på 18 huls banen.

Lør

05.11.2016 Klubmatch Andematch på 18 huls banen. Matchopslag kommer senere

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

Vi håber på rigtig godt golfvejr i efteråret og vinteren.
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 26. september 2016

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
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