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Nyhedsbrev uge 6 – 2022
Kære medlemmer
Så blev det 2022 og der spilles stadigvæk til
sommergreens på ØST. En dejlig mild vinter er snart
overstået og alt tyder på, at vi kommer godt ud af
coronaens skygge.
Den milde vinter, hvor alt jo faktisk stadig er grønt, har
betydet, at vores greenkeepere har arbejdet meget, for at
få banen til at være helt tip top i 2022. Flere frivillige er
allerede i fuld gang med at gøre klar til 2022, både i
udvalgene og på banen.
1000 tak til alle !!!

Fornem kåring fra Golfhæftet
For tredje år i træk blev
vi af Golfhæftets spillere
kåret som Danmarks
bedste Golfklub.
Vi har vundet prisen
Players Choice (bedst i
alle kategorier).
Desuden har vi vundet
to fornemme underkategorier:
- Best Golf Course (bedste golfbane)
- Best Value For Money (mest prisvenlige).
Vi er ovenud stolte af disse kåringer, som alene beror på gæsternes oplevelser.
Vi kan slet ikke vente med at byde velkommen til en ny stor sæson. I år blev vi så samtidig
den bedste golfklub ud af de 1155 golfklubber i Europa der er med i Golfhæftet.
En kæmpe stor tak til alle medarbejdere og medlemmer for den fælles indsats alle yder for
at skabe vores fantastiske klub. Læs mere på hjemmesiden og Facebook eller via dette
link: Læs mere om kåringen her

To nye udvalg er oprettet
For at banen altid er helt i top, så har vi nedsat et Finish-udvalg, der løbende holder øje
med banen, så vi hurtigt kan sætte folk på for at holde den helt i top. Det kan være små
ting, som at rive grankogler væk fra stierne efter en storm eller afklippet græs der ligger i
spilområdet.
Sammen med DGU har vi nedsat et Rekrutteringsudvalg, der skal sikre, at vi med
forskellige tiltag kan fastholde medlemstallet på det niveau vi er på nu. Sammen med
Begynderudvalg, Pigeklub, Herreklub og Seniorklub beskriver og koordinerer vi den fælles
indsats. Der bliver lavet drejebog for hver aktivitet, så nye frivillige lettere kan sætte sig ind
i en opgave. Michael fra DGU kommer i klubben mindst en gang om måneden i hele 2022.
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Nyt anlægsarbejde
Inden længe bliver der lavet en ny flisebelægning fra det gamle maskinhus, op over
bakken og ned til hul 18, så vi undgår de store skylle render når der kommer meget vand.
Inden den store bane åbner, så bliver der også noget nyt at sigte efter på driving rangen.
Vi har bestilt tre store skydeskiver på 6 m i diameter, som man kan øve slag imod.
Mere info, når vi har fået dem etableret.

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)
Søn
Lør
Søn
Søn

27.03.2022
23.04.2022
24.04.2022
24.04.2022

Klubturnering ÅBNINGSTURNERING - sponsoreret af Lange Isenkram
DGU rangliste turnering for juniorer på 18-huls banen (D-Tour by Golfstore afd. 1)
Golfens Dag på træningsområdet samt ØST
Klubturnering LANDBOBANKEN OPEN
- sponsoreret af Ringkjøbing Landbobank

Rygepolitik
Bestyrelsen har vedtaget en ny rygepolitik. Der må ikke ryges foran klubhuset
under halvtaget. Der må ikke ryges foran indgangen fra terrassen samt ved
de borde, hvor der er skilt med rygning forbudt.
Der må ryges ved den bagerste række borde i pavillonen samt ved bordene
på terrassen hvor der ikke er skilte.

Ny hjemmeside.
Så kom vi i mål med den nye hjemmeside, der har været længe undervejs. Tak for
tålmodigheden og tak til Maibrit. Nu skal vi bare have nogle billeder på og have klubberne i
klubben med på siden. Det tegner ret godt. Har du problemer med noget på den nye side,
så kontakt Maibrit. Send en mail og så vil hun kontakte dig.

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

Facebook n
på
På bestyrelsens vegne Lars Ole Wulff
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