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Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Uge 17, 2017
Så er vi i gang.
Klovnematch og Åbningsmatch er vel overstået og vinderne fundet. Stort Tillykke !!!

HUSK: Golfens Dag søndag d. 30.april
Tag naboer, familie, venner og bekendte med som har lyst
til at høre mere om golf. DGU har meddelt, at de kommer
med et video-hold for at lave et klip fra Trehøje. Læs mere
på hjemmesiden. Klubben giver pizza og drikkevarer.

MandagsTræf & MandagsMatch
er allerede en succes. Tilmelding på Golfbox
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.
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.

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.
>>>
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

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.

Rejsetilbud til alle medlemmer, se hjemmesiden.
Vi har 32 pladser og 13 er allerede solgt:

med

Tilmeld dig her: Bulgarien med green2green

Kørsel på banen !!!
For at undgå hjulspor på vores bane, så har bestyrelsen besluttet, at der ikke bliver givet
tilladelse til flere små køretøjer. Fremover er det kun eldrevne biler der gives tilladelse til.
Samtidig har vi sat prisen ned på leje af bil til de medlemmer der har et godkendt
kørselsbehov. Se mere på hjemmesiden under Medlemmer / Øvrige priser.
Vi opfordrer alle til at køre efter forholdene og undgå at køre på fairway og rundt ved greens.
TILBUD til medlemmer: På hjemmesiden er vi ved at lave en ny fane der viser særlige
medlemstilbud fra vores sponsorer. Hold øje med det !!!

Kommende aktiviteter og matcher i klubben
Søn 30.04.2017 Golfens Dag på træningsområdet samt Øst-Sløjfen.
Fre 12.05.2017 De åbne Vestjyske mesterskaber
Lør 20.05.2017 Kommunemesterskab i Trehøje
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.
www.trehoje-golf.dk

mail@trehoje-golf.dk

Bankkonto 7611 - 1164612

CVR-nr. 16357693

Tlf. 97 13 14 11

