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F rår
Så er det forår og en ny sæson er snart i fuld gang. Husk: Som noget nyt, så har bestyrelsen
besluttet, at alle fuldtidsmedlemmer må have op til to gæster med til halv pris, forudsat at
gæsterne er fuldtidsmedlemmer i en anden golfklub.

Søndag d. 26. marts er alle klubbens medlemmer inviteret til dette arrangement. Se nærmere i
den invitation der ligger på forsiden af hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
og tilmeld dig via link i invitationen til en hyggelig opstart.

Kristoffer og Nicolaj er klar med gode opstarts tilbud.
Anette og Keld har her i marts 10 års jubilæum
i Trehøje Golfklub.
1000 tak for en fantastisk indsats og stort tillykke
fra hele klubben !!!

MandagsTræf & MandagsMatch
NYHED Den første mandag i hver måned er der MandagsTræf, hvor
alle medlemmer må tage en gæst, der ikke spiller golf endnu, med i
klubben. Der bliver en fælles instruktion på drivingrangen og medlem
og gæst må så gå ud på ØST og spille en greensome, hvor begge
slår ud og man skiftes til at slå til den bold man vælger.
Tilmelding på Golfbox.
Alle øvrige mandage er der MandagsMatch, hvor kun begyndere i HCP 47–72 må være
med. Denne handicapgruppe svarer til C-gruppen til Torsdagsmatcherne, hvor de selvfølgelig
også må være med. For hver tre-fire spillere i en bold går der en mere rutineret spiller med
rundt uden at spille. Der er tilmelding på Golfbox.
Se kalender under Begynder på hjemmesiden.
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Klovnematch
Tilmeld dig til årets klovnematch og støt:
Se hjemmesiden og tilmeld dig via link i
matchopslaget.
Halvdelen af pladserne er allerede optaget.

Skaf 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.

HUSK

Man kan starte med det samme. Man henvender sig blot på kontoret eller
hos PROerne, så får man den første tid til træning med det samme.
De første begyndere er allerede i gang med træningen. Bare kontakt kontoret.

Nyt vedrørende banen
Der har i efteråret og vinter været to møder med
skovfogeden fra Herning Kommune. Det er
kommunen der har ansvaret og opgaven med
alt det der ligger udenfor selve banen, så de har
nu lavet en plan for pleje af skovområderne
rundt om banen. Der er allerede blevet tyndet
ud på 18 huls banen, bl.a. rundt om green på
hul 2, 3, 11 og 17. På ØST er der fældet en del
rundt om teestedet på hul 9. For at holde greens
sunde, så er det afgørende med sollys.
I denne uger er der kørt 110 m3 stenmel ud på
stierne, så de bliver jævne at gå og køre på.
Hul 2
Der vil løbende komme info på hjemmesiden
om tiltag på banen.

Golfhæftet 2017
Du kan nå det endnu. Mange af klubbens medlemmer har allerede
købt Golfhæftet på kontoret.
Det er både billigere for den der køber og klubben får penge af
Golfhæftet for at sælge dem. Det er en ren win win.
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Rejsetilbud til alle medlemmer. Vi har 32 pladser:

er blevet vores nye rejsesponsor. Vi har lavet en fantastisk god aftale med green2green,
hvor vi får et større kontantbeløb samtidig med, at de sponserer præmier til en af vores
matcher.
Klubben, Kristoffer og Klubberne i klubben er ikke pålagt at benytte green2green, men vi
har sagt ja til at indhente et tilbud hver gang vi arrangerer en tur.
green2green giver desuden præmier til alle ture, også gruppeture der er arrangeret med
g2g af medlemmerne.
Klubben har allerede den første tur klar. Læs mere på hjemmesiden.

Årets første aktiviteter og matcher i klubben
HUSK: Golfens Dag søndag d. 30. april
Søn 26.03.2017 Opstarts Brunch for alle. Tilmeld NU (tilmeldingsfrist mandag!!!)
Lør

01.04.2017 Klubmatch: OBH Nordica Klovnematch. Se opslag og tilmeld

Lør

08.04.2017 Udvalgsmatch for alle frivillige i klubben. Se opslag og tilmeld

22.04.2017 Klubmatch: Åbningsmatch på 18 huls banen. Se opslag og tilmeld
Søn 30.04.2017 Golfens Dag på træningsområdet samt Øst-Sløjfen.
Lør

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Formand,
Trehøje Golfklub
d. 17. marts 2017

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
Gem siden som startside, så er det lettere at følge med.
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