NYHEDSBREV
Trehøje Golfklub
Herreklubben, December 2021

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således i 2022:
Formand: Karsten Klit
Næstformand: Michael Kristensen
Kasser: Birger Ringgive
Matchleder: Gert Jacobsen
Sekretær: Ove Christensen

Sæson 2022
Vi starter onsdag den 23. marts 2022 med at spille 9 huller på øst.
Der er planlagt 24 herreklubmatcher i løbet af året, hvoraf de 3 er gunstarter. Og naturligvis en
afslutningsmatch lørdag den 24. september, hvor der også afholdes generalforsamling.
Som i de tidligere år, er der også planlagt en match mod pigeklubben, og herreklubben spiller igen
2022 SAT-cup mod Århus Golfklub og Stensballegård. Matchen afholdes i år i Trehøje.

Nyheder/ændringer





I forbindelse med 9-hulsmatcherne bliver sidste frist for aflevering af score-kort kl. 19.30.
Tidsfristen gælder dog kun, hvis der spilles mere end 9 huller.
Sidste udslagstid i herreklubben bliver i 2022 ændret til kl. 17.30.
Vi forsøger os med ”løbende” igangsætning af spisningen ved den første gunstart i sæsonen.
Order Of Merit. Afslutningsmachen bliver også tællende til OOM i 2022. De 8 øverste på OOM
vil blive sat sammen i de to førerbolde.

Weekendtur
Der arrangeres også en weekendtur i 2022, og turen afholdes den 11. og 12. juni 2022. Naturligvis med
mulighed for tilkøb af fredagen.
Vi ved endnu ikke, hvor turen går hen, men sæt allerede nu et stort X i kalenderen.

Økonomi
For at sikre, at herreklubben også i årene fremover har penge i kassen, har bestyrelsen ændret lidt på
betalingen for deltagelsen i de forskellige matcher.
Betalingen i 2022 bliver derfor:





35 kr. pr. gang for deltagelse i almindelig klub-aften
650 kr. ved betaling for hele året (betalingen dækker ikke gunstarter og afslutningsmatch)
125 kr. pr. gang for deltagelse i gunstart – beløbet er inklusiv spisning
150 kr. for deltagelse i afslutningsmatchen – beløbet er inklusiv morgenmad og spisning efter
matchen.

Der vil også i år være mulighed for at betale via mobilepay. Nummeret hænger på herreklubbens
opslagstavle i klubhuset. Af tekniske årsager er vi nødt til at skifte nummeret i løbet af sæsonen, så
hvis nummeret pludselig ikke virker mere, er det nok fordi vi har skiftet.
Ændringerne i priserne er blandt med til at sikre, at antallet og størrelserne af præmierne vil være
som hidtil. I 2022 vil der derfor fortsat være præmie for hver 7 deltagere i hver af de 3 række. Dog vil
der max. være 3 præmier i hver række.
Herreklubbens økonomi er meget afhængig af sponsorer, og at vi kan opretholde antallet af
medlemmer.
Vil du gerne være sponsor for en herrematch, eller kender du én som vil være sponsor, er du
velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen. Sponsorer deltager gratis i afslutningsmatchen.
Skulle du kende én som ikke plejer at spille i herreklubben, så tag ham med. Vi kan sagtens bruge flere
medlemmer.

Herreklubbens hjemmeside
Trehøje Golfklubs hjemmeside skal ændres. Det har betydet, at linket til herreklubbens side p.t. ikke
virker. Ovenstående oplysninger vil naturligvis blive lagt på hjemmesiden, når der er muligt.

På vegne af herreklubbens bestyrelse og med et ønske om en god jul og et godt nytår.
Clear Skies
Karsten Klit

