Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland
Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg

Nyhedsbrev uge 21, 2017
Kommunemesterskabet 2017
I weekenden blev årets kommunemesterskab afholdt - i år i Trehøje
Golfklub. Vejret blev op af dagen rigtig godt, hvilket også kan ses af de
mange gode scores.
Bedste klubscore blev uden tvivl vundet af Trehøje - Godt gået!
Tillykke til alle rækkevindere og tillykke til årets brutto-vinder
KOMMUNEMESTER 2017 - Kjeld Yde Sørensen, Trehøje - 78 slag brutto
Kommunemester række A - Martin Levin, Trehøje - 74 slag netto
Kommunemester række B - Preben Larsen, Trehøje - 42 point
Kommunemester række C - Arne Rokkedahl, Trehøje - 38 point
Kommunemester række D - Arne Christensen, Trehøje - 43 point
Kommunemester række E - Georg Kristensen, Trehøje - 38 point
Se flere resultater og billeder her

Se mere på klubbens hjemmeside under Turneringer / Resultater.

Nye sponsorer i 2017
Vi vil hermed gerne byde fem nye sponsorer velkommen. Støt vores sponsorer de støtter os.

ANNA.d - Boel Akupunktur - Green2green – Sotea - Videbæk VVS
HUSK
TILBUD til medlemmer: På hjemmesiden er der lavet en ny fane der viser særlige medlemstilbud fra
vores sponsorer. Se yderst til højre på forsiden. Der er allerede tilbud.
SE ALLE VORES SPONSORER I MENUEN TIL VENSTRE PÅ HJEMMESIDEN

OLFSPILLEREN I CENTRUM
Så har vi modtaget svarene fra den første tredjedel af vores medlemmer. Bestyrelsen benytter svarene
til at forbedre de steder hvor det kan lade sig gøre. Jeres tilbagemeldinger er helt afgørende for, at
vi kan gøre Trehøje Golfklub endnu bedre. Vi nærlæser også svarene fra vores gæster.
HUSK ALTID
Hvis I har ideer eller kritik, er vi ikke længere væk end telefonen eller en mail !!!
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MandagsTræf – tag en gæst med
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. Bagefter er der hygge i klubhuset med evt. mad og drikke.
Tilmelding på Golfbox.
I april og maj har der været 14 par med. Find en gæst og tilmeld dig.
Se link fra forsiden af hjemmesiden.

MandagsMatch - for alle over HCP 47
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. Der er tilmelding på
Golfbox. Der har været 6 – 10 spillere hver mandag. Det er rigtig hyggeligt.
Se kalender under Begynder på hjemmesiden.

NY
KAMPAGNE
For at få flere medlemmer
til klubben, for at fastholde
medlemstallet og sikre
vores høje kvalitet, så
sætter vi hen over sommer
og efteråret en kampagne
i gang for at få nuværende
golfspillere til at vælge
Trehøje Golfklub.
Denne annonce kommer i
omegnens aviser.
Vi trykker også nogle
flyere som I kan tage med
til dem i kender fra andre
klubber.
Vi sætter dem ved PROboxen.
1000 tak for hjælpen.
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Skaf nye medlemmer
Vi har stadig brug for din hjælp til at skaffe nye medlemmer og nye
begyndere.
Alle klubmedlemmer der skaffer et nyt medlem, der melder sig ind
som fuldtidsmedlem eller FlexØst medlem, får et gavekort på 500
kr. til PRO-shoppen.

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.
Teorien tages over to aftener eller en weekend, når der er et lille hold klar.

Tag med på denne fantastiske klubtur med
Vi har 32 pladser
og 17 er allerede
solgt

Deadline for tilmelding 31. juli.

Se opslag på hjemmesiden.

Matchledere på turen: Finn Olesen og Jørgen B. Jørgensen
___________________________________________________________________

Kommende aktiviteter og matcher i klubben
Man 05.06.2017 Klubturnering Landbobanken Open (gunstart). Se opslag
Lør 10.06.2017 DGU Elite Tour Drenge
Søn 11.06.2017 DGU Elite Tour Drenge
Tir 13.06.2017 Pink Cup på 18 huls banen.
Lør 17.06.2017 Danmarksturnering 3. runde Danmarksturnering - 3 hold spiller hjemme
Lør 24.06.2017 Klubturnering Shoppens par-match på 18 huls banen.
Søvn & Comfort Hästens Ferieturnering på 6 baner bliver åben for tilmelding
fra søndag d. 28. maj kl. 20.00
På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 25. maj 2017

www.trehoje-golf.dk

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
Gem siden som startside på din computer.
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