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

Nyhedsbrev uge 22, 2018
Sommer, sol og golf,
så bliver livet i golfklubben ikke meget bedre. En fantastisk dejlig start på
en forhåbentlig lang golfsæson. Rigtig mange nye medlemmer og greenfee gæster har indtaget
græsset i Trehøje.
Tag rigtig godt imod dem, så de hurtigt oplever det fantastiske klubliv I skaber her i klubben.

Juniorerne vinder Bymatch i Storådalen
Så fik vi årets første Bymatch
for juniorer afviklet. 9 seje
Trehøje spillere var med til
start.
I A gruppen var der pokaler til
Lasse, Frederik og Jeppe H.
Lasse blev nummer 1 Frederik nummer 2 og Jeppe som
3. Kæmpe stort tillykke til jer.
I B gruppe kunne Nicklas og
Mathias ikke blande sig i topstriden. I C gruppen havde vi
4 spillere med. Emmeline,
Julia, Sebastian og Jim.
Her blev der kæmpet bravt
og Jim blev bedste Trehøje
spiller med en 7 plads.
Men Trehøje var igen bedste
klub samlet og derfor står den sprit nye flotte vandrepokal igen i cafeen.
Tak til alle juniorer og Henrik og hans voksne hjælpere for en fantastisk dag.

Kommunemester 2018
Årets kommunemesterskab satte igen i år Trehøje til tops. I Åskov
dominerede klubbens medlemmer med et stort fremmøde og flot
spil. Manuel blev årets kommunemester med kun 74 slag. Klubben kunne igen med stolthed tage pokalen med hjem i klubhuset.
Flere klubmatcher er allerede afholdt med flotte resultater.
Se de mange flotte resultater på klubbens hjemmeside under Turneringer / Resultater.
Stort tillykke til alle vinderne.
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Som vi skrev i sidste måneds nyhedsbrev, så har vi indført
Medlems Pay & Play, så alle medlemmer nu kan tage familie,
venner og kollegaer med på ØST hver fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00, også selvom gæsterne ikke har golfkortet.
Hvert medlem må max have to med ad gangen.
Der bookes tid på GolfBox. Kontoret kan evt. hjælpe.
Gæsterne betaler normal greenfee på ProBox for de ni huller,
men man må gerne gå en ekstra runde uden meromkostning.
Der er allerede mange af vores medlemmer, der har benyttet
sig af dette, og det er helt sikkert med til at skaffe klubben nye
medlemmer.

HUSK: Vi har stadig MandagsTræf
som 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 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. 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.

VELKOMMEN til nye sponsorer i 2018
Sponsorudvalget siger hermed tak til alle de
gamle og velkommen til alle nye sponsorer i
Trehøje Golfklub.
Samtidig også tak til nye virksomhedsindehavere i forbindelse med køb af virksomhed
samt opgradering af nuværende aftaler.
Nye sponsorer:
Apurit, Hedensted
Bang & Olufsen, Herning
Dansk Outlet, Holstebro
Aulum EL-Service
Rema 1000, Vildbjerg
LUXO Living, Herning
Opgradering:
STS Biler, Herning, Holstebro
Sotea, Silkeborg
Green2green
Ny ejer:
Dohm, Herning, v. Michael K. Petersen
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Jubilæumsmatcher
Husk ”tilmelding” til vores JUBI-matcher
Tilmelding åbner d. 4. juni kl. 18.00
Vores 25 års jubilæum skal fejres af alle
klubbens medlemmer uanset hvor længe man
har været medlem af klubben. Lad os sammen
få en fantastisk hyggelig uge der virkelig viser
det klubliv vi holder så meget af.
Det er vores DNA

Jubilæumspolo
Abacus Clark polo med Jubilæumslogo
Vejl. pris: 450,-

Jubilæums pris: 350,-

Bestyrelsen opfordrer til at alle klubbens
medlemmer køber en POLO, særlig dem
der repræsenterer klubben i turneringer,
regionsgolf o. lign. Du er på den måde med til at
profilere klubben.

Kan afprøves i shoppen og bestilles på
moesgaardgolf@gmail.com
Bestillingsdatoer: 1. juni, 1. juli og senest d. 1.
august
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EL Rompido,
Huelva, Spanien
Trehøje tilbyder en spændende golftur i samarbejde med green2green til El Rompido med to fantastiske baner lige op af hotellet i den spændende og naturskønne Huelva region på sydkysten.
Kun 24 pladser ”først til mølle”
Læs mere her - Bindende tilmelding på GolfBox

Flyv med

over vores 27 huller

Sidste sommer blev der lavet droneoptagelser af vores bane. Green2green har sponsoreret, så tag
på tur og oplev banen på en ny måde.

Se mere under Banen / Baneguide

Læs mere på hjemmesiden www.trehoje-golf.dk
Gem siden som startside på din computer.
Kommende aktiviteter og matcher i klubben (se hjemmesiden)
Søn 10.06.2018 Klubturnering Shoppens par-match på 18 huls banen (1. tee). Tilmelding på GolfBox
Tir

12.06.2018 Pigeklubbens PINK CUP turnering

Lør

16.06.2018 Danmarksturnering 3. runde - Alle 4 hold spiller ude.

Søn 17.06.2018 Danmarksturnering 4. runde - Alle 4 hold spiller hjemme på 18 huls banen. Kom og se flot golf.
Søn 24.06.2018 Caddie Golfrejser Open Se indbydelse og hvordan du tilmelder dig
Søn 08.07.2018 Golfhæftet TROPHY turnering
Fre

13.07.2018 Ferieturnering Søvn & Comfort Hästens i Trehøje Golfklub - se matchopslag med alle datoer

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 30.maj 2018
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