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

Nyhedsbrev uge 31, 2017
Kære medlemmer.
Selvom vi i Danmark kun på Bornholm har haft én reel sommerdag i juli, så har vores dejlige golfbane
nok aldrig været grønnere og flottere end i år. 1000 tak til vores greenkeepere for et fantastisk arbejde.

Hästens Søvn & Comfort ferieturnering 2017

Finalen i Hästen sommerferie-golfturnering blev afviklet på Råsted banen i fineste sommervejr, og med
pæne scores. Trehøje var den klub der havde langt flest deltagere i de seks dage turneringen varede.
Hovedparten af præmierne tilfaldt også spillere fra Trehøje. Stort tillykke til alle.
Som det var tilfældet sidste år, så var det også i år en spiller fra Trehøje der blev den gennemgående
vinder af turneringen og dermed fik sit navn på pokalen.
Tillykke til Bodil Bendixen for det flotte gennemsnit på 38 point - og navn på pokalen
🇩

Dåser til genbrug
Så er de første ca. 6000 dåser sendt til genbrug.
Ca. 95 % er "tyske" dåser.
Tak til alle golfspillere for den gode sortering af affald og dåser.
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Ynglinge udvalg
Da vi har en stor tilgang af junior og ynglingespillere og netop er nået op på 63 ynglinge i alderen fra
18 -25 år, så har vi opdelt junior-/ynglingeudvalget i et rent Juniorudvalg og et nyt Ynglingeudvalg.
Der er ynglinge træning hver torsdag fra 17-18.
Det nye udvalg vil udsende en aktivitetsplan inden længe, så der er aktiviteter hele året igennem.
Alle ynglinge opfordres til at blive medlem af Facebook gruppen for ynglinge. Du kan blive medlem fra
det kalenderår hvor du fylder 17. Trehøje Golfklub Ynglinge

NY KAMPAGNE
For at få flere medlemmer til klubben, for
at fastholde medlemstallet og sikre vores
høje kvalitet, så har vi sat en kampagne i
gang for at få golfspillere til at vælge
Trehøje Golfklub.
Ved golfbox og Probox er der nogle
sedler som I kan tage med til dem I
kender fra andre klubber.
Dette tilbud udløser ikke et gavekort,
men giver det nye medlem frit spil resten
af 2017.
1000 tak for hjælpen.

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 efter aftale, når der er et lille hold klar.
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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 til juli har der været 18 par med. Find en gæst og tilmeld dig.
Der er plads i august og september.
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 du 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. Se link fra forsiden af hjemmesiden.
Der har været 6 – 10 spillere hver mandag. Det er rigtig hyggeligt.
Se kalender under Begynder på hjemmesiden.

Reflekser på stængerne
Som nogen måske har bemærket, er der på alle flagstænger på anlæggets 27
huller monteret små runde reflekser. Disse reflektorer er med til at sikre en hurtig
og præcis respons, når der anvendes kikkert til afstandsmåling.

Gavebreve
13.000 kr. kan udløse 130.000 kr. til klubben
Vi mangler endnu ca. 40 gavegivere.
Hvis du vil hjælpe os med at få nogle momspenge tilbage, så skal du
bare give en fradragsberettiget gave på 200 kr. til klubben. Vi
indberetter den til skat, så du reelt kun betaler ca. 130 kr., men vi vil
dermed få ca. det tidobbelte tilbage fra staten.
Hver gang vi får et nyt gavebrev, så tager vi en bold op af det rør der
netop nu står i klubhuset. Så kan I se hvor mange gavebreve vi mangler.
Senest 1. oktober skal vi have modtaget mindst 101 gavebreve. Der
ligger sedler ved golfbox og man kan indbetale de 200 kr. på Probox
under varekøb eller direkte på kontoret.
1000 tak for jeres støtte !!!
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Tag med på denne fantastiske klubtur med
Kun 4 ledige
pladser tilbage

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

Kommende aktiviteter og matcher i klubben
Når vores elitespillere d. 12.-13. august spiller på hjemmebane, så må I gerne
følge spillerne ude på banen. Kom ud og se flot golf.
Lør
Søn
Søn
Søn
Fre
Søn
Man

12.08.2017
13.08.2017
20.08.2017
27.08.2017
01.09.2017
03.09.2017
05.06.2017

5. runde Danmarksturnering - 1 hold spiller hjemme Kom, følg og se god golf
6. runde Danmarksturnering - 3 hold spiller hjemme Kom, følg og se god golf
Klubturnering Fødselsdagsmatch på 18 huls banen (gunstart).
Junior Distriktsturnering på 18 huls banen.
Sponsormatch på 18 huls banen. Invitationsturnering
Klubturnering Venskabsmatch med Juelsminde på 18 huls banen (gunstart).
Klubturnering Landbobanken Open (gunstart). Se opslag

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

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 31. juli 2017

www.trehoje-golf.dk

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