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

Nyhedsbrev uge 27 – 2022
Så er det sommer og forhåbentlig nyder I det. Her en kort sommerhilsen fra bestyrelsen.

Pitch and Put
Bestyrelsen har en glædelig nyhed,
som vi gerne vil dele med jer her
inden sommeren topper.
Det er lykkedes os at få lov til at
købe godt 2 ha jord til højre for
indkørslen til golfklubben.
Det har længe været et ønske at få
lavet nogle korte huller der specielt
kan bruges til at øve indspil.
Særligt vores juniorer og begyndere har haft et stort ønske, men vi er sikre på at alle
klubbens medlemmer vil få glæde af det nye træningsområde. Vi overtager arealet
1.november, så forhåbentlig kan det være klar allerede engang i løbet af 2023.

Frivillige inviteres til match med spil og spisning
Som en tak til de mange frivillige samt medarbejdere der
arbejder hårdt for at vores bane og klub står flot, så inviterer
klubben to gange om året til en match med hyggeligt samvær.
Efterårets frivilligmatch bliver lørdag d. 29.oktober kl. 9 med
spisning efter spillet. Sæt kryds i kalenderen.
Hvis du endnu ikke er skrevet op på listen over frivillige, så meld
dig på kontoret og sig hvad du kunne tænke dig at hjælpe med.
Der er brug for frivillige til både små og store opgaver. En af de
seneste opgaver var at omlægge trappen på hul 1, så den blev
mere brugervenlig.

LUKKET: Lørdag d. 23.juli har cafeen lukket
Annette og Jan skal til familiefest.
Den eneste dag i sæsonen de holder fri. Der kan købes øl og vand i automaten.

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. Klik på linkene nedenfor og tilmeld dig.
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Se mere på hjemmesiden via dette link:
Klubturneringer - Trehøje Golfklub (trehoje-golf.dk)
eller klik herunder:
Lør 13.08.2022 Danmarksturnering 5. runde
Søn 14.08.2022 Danmarksturnering 6. runde
Lør 20.08.2022 Klubturnering
FØDSELSDAGSTURNERING - sponsoreret af Green2green
18 hullers turnering - 9 hullers turnering - Junior-turnering (9 huller)
Lør 27.08.2022 KLUBMESTERSKAB
Søn 28.08.2022 KLUBMESTERSKAB

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.

Ændring af medlemskab
Husk alle med fuldt medlemskab har frit spil i Tange Sø Golfklub.
Hvis du ønsker at opgradere dit medlemskab i Trehøje Golfklub fra fx FlexØst til
Fuldt medlemskab, så skal du blot betale den forholdsmæssige forskel der er
gældende for resten af året.
1. august reduceres prisen med 50%. Spørg på kontoret og få mere ud af dit
medlemskab.

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

på
På bestyrelsens vegne Lars Ole Wulff
Trehøje Golfklub
d. 8.juli 2022
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