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Nyhedsbrev  uge 16 – 2022 

KKKææærrreee   mmmeeedddllleeemmmmmmeeerrr    
Så er vi kommet godt i gang med 2022. 
Åbningsmatchen med Lange Isenkram i 
Ringkøbing som sponsor blev afviklet i 
flot vejr.  

De første Hole in One er allerede lavet. Se mere under 
KlubNyt på hjemmesiden. 
 
1000 tak til alle frivillige samt medarbejdere der har 
arbejdet hårdt her i vinter og forår for at vores bane og 
klub står helt klar til endnu en fantastisk sæson. Der er 
bl.a. samlet grene og ordnet stier samt anlagt en super flot 
sti op over bakken og der er monteret lys, så vi til næste 
vinter kan gå oplyst til og fra driving range og studie. Der 
er købt nye stole til terrassen samt en ny gasgrill. 
 
Bestyrelsen har besluttet at flytte de golfbiler vi har til 
udlejning ned under halvtaget på det nye maskinhus. Der er lavet en køresti ved 
bagrummet, så man kan se bilerne og let kommer til og fra halvtaget. Husk at sætte bilen 
til opladning efter brug. De medlemmer der har lejet garageplads til egne biler har fået 
plads under halvtaget på den modsatte side af det nye maskinhus. Der var gjort klar med 
strøm og lys til bilerne. 
Dermed frigør vi overdækningen, hvor golfbilerne har stået, til trolley så de kan stå 
tørt selvom det skulle regne. 

 
Uden omkostninger for klubben, så har Nordlys 
gennem DGU tilbudt at etablere ladestandere i 
Trehøje, så de sidste pladser ind mod indspil 
området ovre ved P-pladsen mod øst vil blive 
reserveret til EL-biler. 
 

 
Golfens Dag 
Vi glæder os til at byde alle velkommen 
Søndag d. 24. april kl. 10:00. 
Der er rigtig mange af klubbens medlemmer, som har 
meldt sig som frivillig til at vise klubben frem til alle 
interesserede. Vi håber det bliver en super god dag, 
hvor vi sammen kan vise gæsterne, hvor dejligt det er 
i vores golfklub. 
Se vores FLYER, som ligger tilgængelig i klubhuset. Vi håber I tager flyers med til de steder 

og personer, hvor det kunne være relevant. 

https://trehoje-golf.dk/nyheder/klubnyt
https://trehoje-golf.dk/assets/klubnyt/2022_Golfens_dag_FLYER_forside-bagside-(1).pdf
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Åben hold-turnering 
Saml dit eget hold eller tilmeld dig alene.  Se opslag her 

 

Hulspilsturnering 2022 
Skal du være med? En løbende turnering gennem sæsonen.  Se opslag her 

 
Klubkalender 
Vi vil meget gerne opfordre jer til at tilmelde jer til alle de 
turneringer vores frivillige i turneringsudvalget tilbyder. De bruger 
rigtig meget tid på denne opgave, så de fortjener virkelig, at 
vi alle støtter op om det.  
 
Se mere på hjemmesiden via dette link: 
Klubturneringer - Trehøje Golfklub (trehoje-golf.dk) 

 

Klubrejse 
Skal du med til varme himmelstrøg til november. Så har du 
chancen nu, hvor der arrangeres en klubrejse til  
Isla Canela i Spanien.  
Senest tilmelding 1. juni (først til mølle). Se opslag her 

 
Rygepolitik 
Bestyrelsen har indført en ny rygepolitik. Der må ikke ryges under halvtaget 
foran klubhuset. Der må ikke ryges foran indgangen fra terrassen samt ved 

de borde, hvor der er skilt med rygning forbudt.  
Der må ryges ved alle de borde på terrassen hvor der ikke er skilte. 
Det er som de fleste andre steder hvor der er udendørs servering.  
 

Opfordring: fyld boldene op til 4-bolde når du skriver dig på en tid. Så møder 

du nye golfspillere og det giver et bedre flow på banen. Gæster vil også gerne spille 
med medlemmer fra klubben. 
 

Følg med på den nye hjemmeside 
www.trehoje-golf.dk 

eller på Facebook n   

på  

På bestyrelsens vegne Lars Ole Wulff  
Trehøje Golfklub d. 19.april 2022 

https://trehoje-golf.dk/assets/klubturnering/Turneringsopslag-2022--Midtgard-Farver-Holdturnering.pdf
https://trehoje-golf.dk/assets/klubturnering/Turneringsopslag-2022--Hulspilsturnering.pdf
https://trehoje-golf.dk/medlemmer/turneringer/klubturneringer
https://trehoje-golf.dk/assets/klubnyt/Klubrejse-til-Spanien,-Isla-Canela-(1.-8.-november-2022).pdf
http://www.trehoje-golf.dk/
https://www.facebook.com/Treh%C3%B8je-Golfklub-328245060630762/

