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KKKææærrreee   mmmeeedddllleeemmmmmmeeerrr  

Så er vi i gang med et nyt spændende golf-år. Der kan jo 
heldigvis spilles golf hele vinteren, både på ØST-sløjfen og 
i golf studiet, når man har lyst til det.  
Nyd det indtil vi åbner den store bane om ca. 6 uger 
hvor vi også går over til sommertid. SKØNT. 
Se mere på www.trehoje.golfstore.dk 

 

 
50% rabat på søndagsbilletter 
Igen i år har Trehøje Golfklub en stand på 
feriemessen. Kom ind og besøg os. 
Søndag kan vi invitere jer til at møde os på 
messen til halv pris. Billetterne kan købes på 

Ferie for Alle webshop: https://webshop.ferieforalle.dk/  Du skal bruge denne 
invitationskode: FFA-nxlb 
 
Sådan bruges koden: 
Invitationskoden skal indtastes i kodefeltet nederst på første side i webshoppen. Husk at 
klikke på "tilføj". Når alle informationer er indtastet, kan man klikke videre og vælge en 
billetype med rabat. Når købet er gennemført, sendes billetterne som PDF pr. e-mail 
direkte til køberen.  
BEMÆRK, DER ER BEGRÆNSET ANTAL BILLETTER – FØRST TIL MØLLE. 
 

 
Igen en fornem kåring fra Golfhæftet 
 

For fjerde år i træk har Golfhæftets spillere kåret 
Trehøje til Danmarks bedste klub. 
Vi har vundet prisen Players Choice (bedst i alle 
kategorier). 
Desuden har vi vundet én af de fire underkategorier - 
Best Golf Course (bedste golfbane) og derudover er 
vi blevet nr. 2 i underkategorien - Best Value For 
Money (mest prisvenlige). 
Vi er meget stolte af disse kåringer, som beror på 
spillernes oplevelser og vi glæder os til at byde 
velkommen til en ny stor sæson. 

Læs mere om kåringen her 

http://www.trehoje.golfstore.dk/
https://webshop.ferieforalle.dk/
https://www.golfhaftet.com/dk/nyheder/2023-01-15/Vindere-af-Golfh%C3%A4ftet-Awards-2022!
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Tidsbestilling på ØST gælder for 9 huller 
ØST er åben hele vinteren. Ønsker man at gå 2 runder, kan man flette ind med 
de spillere, som har bestilt tider (de har fortrinsret) eller man kan lave en 
tidsbestilling til anden runde, men HUSK at overholde starttiden. 

 
 
 
ÅBNINGSTURNERING 2023 
Foråret er på vej og snart solen skinner og golfbanen 
bliver grøn igen. Derfor indbyder vi nu til 
ÅBNINGSTURNERING 2023. 
Tilmelding kan ske lige her: Link til åbningsturneringen 
 

Aktiviteter 2023 

Søn 26.03.2023  Klubturnering   Åbningsturnering  sponsor Lange Isenkram Ringkøbing 

Søn 23.04.2023  Klubturnering   LANDBOBANKEN OPEN 

Fre 28.04.2023  PINK CUP VIP-turnering 

 
 
 
 
 
 

 

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

På bestyrelsens vegne Lars Ole Wulff  

Trehøje Golfklub d. 7.februar 2023 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=3768884&fbclid=IwAR2QGFrYuKaV-WDyoaThchbL7lQ6o9S1FttKAVUNMapQdAMnB3Ibo0iA1kY
https://trehoje-golf.dk/assets/klubturnering/turneringsopslag-2023---abningsturnering.pdf
http://www.trehoje-golf.dk/
https://www.facebook.com/Treh%C3%B8je-Golfklub-328245060630762/

