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

Nyhedsbrev uge 8, 2018
klubbens jubilæumsår 2018

Velkommen til
.
Vi håber det vil give jer alle en masse dejlige golfoplevelser.

Tilbygning med depotrum til shoppen:
Klubbens trofaste byggesjak med Kaj Kristensen i spidsen har givet bestyrelsen nøglen til årets tilbygning, et depotrum med direkte adgang fra
shoppen samt overdækning af Cafeens bagindgang. Vaskepladsen er sløjfet, men i stedet er der lavet blæseplads bag ved golfbilerne. Endnu engang 1000 tak til både gamle og nye medlemmer af klubbens frivillige byggesjak. En uvurderlig indsats til glæde for os alle.

Ferie for Alle
- Rabat på indgangsbilletten til søndag
Skal du på Ferie for Alle messen, har du nu mulighed for at få 50% på indgangsbilletten om søndagen. Du kan møde os på stand L9259.
Køb billetten på dette link og benyt denne invitationskode: FFA18-jqtz
Der kan købes 4 billetter med rabat pr gang og koden virker indtil der er solgt 200 billetter i alt.

NY ½ pris aftale med Skive Golfklub
Vi har lavet en ny aftale med Skive Golfklub om ½ pris på
greenfee gældende fra 2018. Se de andre medlemsfordele på
hjemmesiden under medlemmer / medlemsfordele.

Oprydningsudsalg i shoppen
ALT tøj og sko i butikken HALV PRIS
2.-4. marts afholder vi oprydningsudsalg hos Golfstore Trehøje, så vi kan få plads til nye varer!
Vi har masser af tøj og stadig lidt sko tilbage fra sidste sæson, som disse 3 dage vil være stærkt
nedsat.
Fredag 2. marts kl. 12-18
Lørdag 3. marts kl. 10-15
Søndag 4. marts kl. 10-15
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Jubilæumspolo
Abacus Clark polo med
Jubilæumslogo
Vejl. pris: 450,-

Jubilæums pris: 350,Kan afprøves i shoppen og
bestilles på
moesgaardgolf@gmail.com

Magnus er ny PRO-elev i Trehøje
Golfklub
Magnus, er 30 år og kommer fra Juelsminde i Østjylland. Pt. er Magnus elev i Golfexperten i Tilst og afslutter sin 2-årige elevuddannelse
her i foråret 2018.
Den 1. april starter Magnus som proelev i Trehøje Golfklub. ”Det
glæder jeg mig utrolig meget til. Det har været mit mål i to år at starte
som proelev, og i år er det endelig lykkedes. Jeg ser frem til et super
samarbejde med Kristoffer” udtaler Magnus.

Åbningstider på kontoret
Bestyrelsen har besluttet, at der fra denne sæson er åbent på følgende tidspunkter:
Hverdage fra kl. 9.00 – 15.00, Torsdage dog til kl. 18.00
Lørdage samt helligdage fra kl. 9.00 – 13.00
Søndag er der lukket på kontoret.
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Frivilligmatch Lørdag d. 24. marts
(se hjemmesiden under klubnyt eller klik på linkene her under)

Læs invitation - Tilmelding på GolfBox - Link til tilmelding
Vel mødt og 1000 tak for jeres indsats for klubben.

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.

Golfens Dag
søndag d. 22. april
Golfens dag er en vigtig dag for klubben og
for jer. Det er her I skal invitere nye interesserede golfere med ud i klubben. HUSK:
alle medlemmer i Trehøje Golfklub er de
bedste ambassadører for klubben, og dem
der har nemmest ved at finde nye medlemmer. Vi regner også med jeres støtte
den 22. april. Programmet bliver næsten
som de foregående år, men det kan I snart
se mere om på hjemmesiden.
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MidtVestGolf
Køb frit spil i Brande og Ikast-Tullamore Golfklub for 600 kr.
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.

Årsmærker
Bestyrelsen har også besluttet at afskaffe årsmærket til klubbens plastikkort. Baneservice benytter
lister fra GolfBox og ProBox når de kører rundt på banen, så de behøver ikke mærkerne for at se
om folk har adgang til at spille. Vi sparer dermed en del tid og penge.

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

Bestyrelsen ønsker jer alle et rigtig godt jubilæumsår 2018 med
mange dejlige golfrunder.

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

18.03.2018
07.04.2018
27.04.2018

Klubturnering Klovnematch på Øst-Sløjfen (gunstart).
Klubturnering "hos Lange" Åbningsmatch på 18 huls banen (1. tee)
Klubturnering Landbobanken Open på 18 huls banen (gunstart).

På bestyrelsens vegne
Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 22.februar 2018
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