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Nyhedsbrev  uge 12 – 2023  
  

KKKææærrreee   mmmeeedddllleeemmmmmmeeerrr  

Velkommen til et nyt spændende år i Trehøje Golfklub. Rigtig mange frivillige samt 
medarbejdere har arbejdet hårdt med at blive klar til en ny sæson, selvom sæsonen 
efterhånden løber hele året. Aldrig er der blevet spillet så mange runder golf på ØST om 
vinteren som i år. Det er dejligt. 
 
HUSK: Alle over HCP 50 har gratis træning ved Kristoffer og Mads. Alle andre kan 
allerede nu tilmelde sig holdtræning eller bestille tid til individuel træning. Det er fantastisk, 
at vi har vores trænerstudie, hvor man kan blive undervist uden at blive forstyrret. 
Se mere på www.trehoje.golfstore.dk 

 

 
 
Klubtrøjer med logo  

Shoppen har skaffet et godt tilbud på en polo i en super 
kvalitet med påsyet logo, som klubben håber rigtig mange 
af jer har lyst til at købe og dermed være med til at 
udbrede kendskabet til vores fantastiske klub. 
 
Som en ekstra rabat, så kan du købe en kasse logobolde 
sammen med din polo til en ekstra skarp pris. 
 
 

 
 
 

ÅBNINGSTURNERING 2023 
 
Du kan stadig nå at tilmelde dig, men skynd dig mens 
der er plads. Lange Isenkram i Ringkøbing har igen i år 
sponsoreret nogle flotte præmier. 
 
Tilmelding kan ske lige her: Link til åbningsturneringen 
senest torsdag d. 23.marts kl 12.                                       >>>>>> 

http://www.trehoje.golfstore.dk/
https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3768884&fbclid=IwAR2QGFrYuKaV-WDyoaThchbL7lQ6o9S1FttKAVUNMapQdAMnB3Ibo0iA1kY
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Frivilligmatch lørdag d. 1.april 
Alle frivillige, udvalgsmedlemmer og medarbejdere inviteres til en 
hyggelig runde golf med efterfølgende samling i klubhuset til lidt mad og 
drikke. Det er en af de måder klubben kan sige jer 1000 tak for jeres 
store indsats. Bestyrelsen og en fra hvert udvalg vil kort sige lidt om 
hvad der vil ske i 2023. Vi glæder os til at se jer. Giv de andre frivillige 
du kender en opfordring til at få sig tilmeldt. 
 
Tilmelding på GolfBox eller via dette link: FRIVILLIGMATCH  
- tilmeldingsfrist tirsdag d. 28. marts kl. 12.00 

 
 

 
Golfens Dag - 
Søndag d. 23.april kl. 10.00  

inviterer Trehøje Golfklub alle der har lyst til at 
komme forbi og se, høre og prøve hvad det er der 
får 1200 drenge og piger i alderen fra 6 – 90 år til 
at spille golf i en fantastisk natur. 
Tag en flyer i klubhuset og inviter dem du kender, 
der endnu ikke spiller golf, med en tur i Trehøje. 
 

 
Affaldssortering  
Trehøje Golfklub gør en stor indsats for at være miljøbevidst og 
dermed sørge for at så meget som muligt af vores affald bliver 
genbrugt. Vi har derfor lavet en større sortering med flere 
forskellige containere og derfor vil vi meget gerne have alle 
medlemmer og gæster til at hjælpe med til at holde affald opdelt 
ude på banen. 
 
HUSK: Brug affaldsspandene til det der står på låget. Vi har 

stativer der KUN skal benyttes til dåser og flasker og så er der stativer til restaffald, 
herunder cigaretskod, madpakkepapir m.v.  
De kopper der står på tee-stederne er KUN til tee-stumper og ikke til cigaretskod og affald. 
 
DET ER NOGLE AF KLUBBENS FRIVILLIGE DER TØMMER STATIVERNE OG 
SORTERER DÅSERNE, SÅ DERFOR BØR VI ALLE HJÆLPE TIL, SÅ AFFALDET 
KOMMER I DEN RIGTIGE SPAND. 
 

              >>>>>> 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3845742


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

www.trehoje-golf.dk             mail@trehoje-golf.dk             Bankkonto 7611 - 1164612             CVR-nr. 16357693             Tlf. 97 13 14 11 

Regionsgolf 2023 
Følg med på hjemmesiden under Medlemmer / Turneringer 
Regionsgolf - Trehøje Golfklub (trehoje-golf.dk) 
Se holdinddelingen lidt nede på hjemmesiden. 

 
 
 

Pitch & Put banen 
Så er vi ved at være klar til første spadestik 
på vores nye træningsanlæg. Der skal plantes to 
rækker løvtræer langs vejen her i foråret og der bliver 
gravet vand ned til vanding nu og så bliver der sat 
pinde i jorden der hvor der skal etableres greens. 
Når greens er bygget op, så bliver der i maj samlet 
sten ind på hele arealet og gjort klar til såning engang 
i august, så hele anlægget kan være klar til 
2024. Det er planen. 
Forhåbentlig kan vi allerede til klubbens 30 års 
fødselsdag i august se resultatet. 
Se tegningen i klubhuset. 

 
 
 
 

 
 

Uge 43 til Spanien 
 
 
Så er der åbnet for tilmelding til 
en uforglemmelig golftur til 
Spanien. Alle i klubben kan 
tilmelde sig.  
El Rompido er et helt fantastisk 
sted i Sydspanien med to super 
fine baner og så er det med fem 
runder golf og Semi All Inclusive, 
incl. drikkevarer.  
 
Prisen er ca. 1.000 kr. under den 
normale pris.  

Læs mere om turen her: Info om turen 
og tilmeld dig via dette link: Klubtur til Spanien                   >>>>>> 

https://trehoje-golf.dk/medlemmer/turneringer/regionsgolf
https://trehoje-golf.dk/assets/2023-klubtur-uge-43.pdf
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7bCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7d&language=1030&#/competition/3847389/info
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Danmarksturneringen 2023 
Starter i weekenden d. 6.-7.maj. De vil rigtig gerne have jer ud på banen og følge dem. 
Følg med på vores hjemmeside Danmarksturnering - Trehøje Golfklub (trehoje-golf.dk) 
 

 
OBS 
Der er stadig nogle ledige pladser på årets første  
TURBO-hold her d. 25.-26.marts 2023. 
Hjælp dem du kender med at komme i gang. Kontakt 
Kristoffer eller kontoret for at blive skrevet op eller udfyld 
formularen på hjemmesiden under Bliv medlem. 
Benyt evt dette link: 
Begynder - Trehøje Golfklub (trehoje-golf.dk) 
scroll lidt ned på hjemmesiden, så er der en formular man 
kan udfylde. 

 
KLUBKALENDER: 

  
 

 

 
Se mere på hjemmesiden   
 
www.trehoje-golf.dk    
 
og følg med på Facebook 
 

På bestyrelsens vegne Lars Ole Wulff  
Trehøje Golfklub d. 15.marts 2023 

Søn 26.03.2023 Klubturnering Åbningsturnering sponsor Lange Isenkram Ringkøbing 

Lør 01.04.2023 Frivilligmatch Tilmelding med tasten Ctrl + klik på den blå tekst  

Fra 12.04.2023 Klubturnering SMARTEYES HULSPILSMESTERSKAB 2023 

Søn 23.04.2023 Klubturnering LANDBOBANKEN OPEN 

https://trehoje-golf.dk/medlemmer/turneringer/danmarksturnering
https://trehoje-golf.dk/bliv-medlem/ny_golfspiller
http://www.trehoje-golf.dk/
https://www.facebook.com/Treh%C3%B8je-Golfklub-328245060630762/
https://trehoje-golf.dk/assets/klubturnering/turneringsopslag-2023---abningsturnering.pdf
https://trehoje-golf.dk/assets/kalender/2023-frivilligmatch-foraret-1678276507.pdf
https://trehoje-golf.dk/assets/klubturnering/turneringsopslag-2023--hulspilsturnering.pdf
https://trehoje-golf.dk/assets/klubturnering/turneringsopslag-2023--landbobanken-open.pdf

