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

Nyhedsbrev uge 15, 2018
Første slag på
18-huls banen i
2018
Så blev det endelig forår og køllerne
blev lukket på græs.
Selvom mange har benyttet ØST
hele vinteren, så har mange glædet
sig til at den store bane åbnes.
2.påskedag blev der taget hul på
18-huls banen af mange af klubbens
medlemmer.
Kæmpe stor tak til John og hans
folk, der brugte påsken til at gøre
banen klar.

Lyngpleje mellem hul 15 og 16
For at vi kunne få lov til at anlægge fire af de nye teesteder ude i kanten af lyngen, så skulle vi indgå en aftale med Herning kommune om at foretage lyngpleje mellem hul 15 og hul 16. Det er
kommunen der har ansvaret for alle de beplantede områder uden for banen og i deres plan indgår
der, at selvsåede fyr mv skal fjernes og egetræerne og lyngen skal have gode vækstbetingelser.
Lige nu ser det noget åbent ud, men når først egen er sprunget ud, så skal det nok blive rigtig godt.
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Bestyrelsen har besluttet, at indføre Medlems Pay & Play,
så alle medlemmer nu kan tage familie, venner og kollegaer med på 9 huller ØST fredag, lørdag og søndag fra
kl. 10.00 så længe 18-huls banen er åben,
selvom gæsterne ikke har golfkortet.
Hvert medlem må max have to med ad gangen.
Der skal bookes tid på GolfBox.
Der er under KlubNyt på klubbens hjemmeside beskrevet
hvordan det gøres. Ellers spørg bare kontoret.
Gæsterne betaler normal greenfee for 9 huller.
Dvs. om fredagen koster det 175 kr. pr. person og i
weekenden 200 kr. pr. person. Skulle man have lyst til at
fortsætte på 9 ekstra huller er det uden meromkostning.
Vi tror og håber at mange af jer vil tage godt imod dette tilbud og at det sikkert kan give en ekstra
indtægt til klubben og måske endda nye medlemmer.

Tak til alle
frivillige
Endnu et hold af frivillige har
gjort en forskel. Rundt om
klubhuset er der blevet gjort
forårsrent. Dejligt at vi kan
have så flotte omgivelser.
Også tak til alle jer andre, der
har klargjort til en ny sæson.

MandagsTræf
afholdes den første mandag i hver måned fra april til oktober og er for
alle aktive golfspillere i Trehøje Golfklub, som kunne tænke sig at
introducere en gæst for golfspillet - gerne et kommende medlem.
Deltagelse er gratis for både medlem og gæst. Se datoer og tider på
hjemmesiden.
Du skal tilmelde dig og din gæst på GolfBox – Link til golfbox her
På dagen skal I møde op i klubhuset, hvor der vil være en matchansvarlig, som byder velkommen.
Der uddeles scorekort, hvorefter I går på rangen, så jeres gæst kan prøve at slå et par slag. Efter
lidt træning er vi klar til at gå på Øst-Sløjfen. Her spiller du en greensome med din gæst. I en
greensome danner to spillere par. Begge spillere slår hver deres bold ud fra teestedet, hvorefter
den bedste bold vælges. Herfra spilles den valgte bold videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt.
Således skiftes spillerne herefter til at slå indtil bolden er i hul. Efter matchen håber vi, at du og din
gæst vil være med omkring lidt hygge i klubhuset. Der er mulighed for at købe en forfriskning og
evt. lidt mad.
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- tillykke til John Bang
Klubbens greenkeeper John Bang kunne den 15.marts
fejre 25 års jubilæum.
John blev ansat forud for indvielsen af klubben i
forbindelse med etablering af golfbanen og i alle årene har
han været med til at sikre en skøn bane til glæde for
medlemmerne.

Et stort TILLYKKE til John !
Golfens Dag !!!

Gør noget godt for klubben og inviter venner og bekendte
med til en hyggelig dag i Trehøje.
Der bydes velkommen både kl. 10.00 og kl. 13.00
Tag dine gæster med på træningsanlægget og en tur på ØST.
Klubben giver pizza og en øl eller vand.

Vi ses søndag d. 22. april.
HUSK: alle medlemmer i Trehøje Golfklub er de bedste ambassadører for klubben, og det er
jer der har nemmest ved at finde nye medlemmer.

Skaf nye medlemmer
I anledning af vores 25 års jubilæum kører vi kampagne for vores begyndere, så hjælp med
at finde en masse nye golfspiller. Se mere på hjemmesiden.
Kender du én, som har lyst til golf i år, så kan man starte med det samme. Man henvender
sig blot på kontoret, hvor man bliver oprettet og træneren finder første træningstid med det
samme. Teorien tages over to aftener eller en weekend.
Se mere på hjemmesiden under Bliv medlem og under Begynder.
Pga. kampagnen gælder medlems-tilbuddet om gavekort ikke for begyndere i år.
Men skaffer du et nyt fuldtidsmedlem eller FlexØst medlem,
som allerede har golfkortet, så får du stadig som tak
et gavekort på 500 kr. til PRO-shoppen.
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MidtVestGolf
Køb frit spil i Brande og Ikast-Tullamore Golfklub for 600 kr. Bestil det på kontoret.
I 2018 skal man ikke længere have et særskilt plastic-bagmærke. I Brande og Ikast skal man blot
følge stedets anvisninger med hensyn til scorekort og evt. bagtag ved bekræftelse af tiden.

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

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
Gem siden som startside på din computer.
Kommende aktiviteter og matcher i klubben (se hjemmesiden)
Søn

22.04.2018

Fre

27.04.2018

Lør
Søn

05.05.2018
06.05.2018

Lør

12.05.2018

Man

21.05.2018

Fre

25.05.2018

Lør

26.05.2018

Søn

10.06.2018

Golfens Dag på træningsområdet samt Øst-Sløjfen.
Klubturnering Landbobanken Open på 18 huls banen (gunstart).
Tilmelding på GolfBox
Danmarksturnering 1. runde - Alle 4 hold spiller ude.
Danmarksturnering 2. runde - Alle 4 hold spiller hjemme på 18 huls banen.
Klubturnering Kommunemesterskab i Åskov Golfklub (1. tee)
Tilmelding på GolfBox
Klubturnering De åbne Vestjyske mesterskaber på 18 huls banen (1.tee).
Tilmelding på GolfBox
Hjertetouren Golf 2018 Se program og indbydelse - Tilmeld her
Klubturnering Pro Am holdmatch på 18 huls banen (gunstart).
Tilmelding på GolfBox
Klubturnering Shoppens par-match på 18 huls banen (1. tee).
Tilmelding på GolfBox

NB: 1000 tak til dem der har givet klubben kuglepenne.
Kender du nogen der vil sponsorere nye kuglepenne til klubben,
så modtages de med stor tak !!!

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 6.april 2018
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