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1) Den gode oplevelse på banen

Husk at lukke igennem
Vi oplever i år en større tilgang af greenfee gæster, vi er flere medlemmer og endelig
har vi jo fået rigtig mange nye prøvemedlemmer i år.
Det betyder så til gengæld, at der til tider kan være rigtig mange spillere på banen, og
det er rigtig dejligt.
Når i er på banen i 2, 3 eller 4 mands grupper så være opmærksom på, at lukke
igennem, hvis der går en hurtigere bold bagved.
- I klubbens ordensregler står; at fortrinsret på banen bestemmes af en gruppes
spilletempo, så hvis en bagfra kommende gruppe spiller hurtigere end den gruppe, som
du er en del af, så luk dem i gennem ved først givne lejlighed.
På den måde får vi alle en rigtig god golfrunde i det tempo, som passer netop vores
spil.
I den forbindelse skal nævnes, at man som spiller kun har rettigheder på banen når
man starter på hul 1. Spillere som vælger at starte på hul 10 eller, hvor der er gunstart har ingen rettigheder på banen.
Firebolde
For at give plads til så mange spillere som muligt på banen vil vi opfordre vore egne
medlemmer til at gå sammen i firbolde især i weekenden i stedet for at spille ud i 2bolde. Det vil give mere plads til greenfee spillere, og I vil lære nogle af de andre
spillere i klubben at kende og få en rigtig hyggelig runde med andre klubmedlemmer,
der deler jeres passion for golfen.

Husk at rette nedslagsmærker på green
og lægge tørf på plads på fairway og semirough
For at passe godt på vores greens, som nu er blevet lidt blødere af alt
det meget regn, så husk at rette nedslagsmærker op.
På samme måde skal vi altid huske at lægge græstørv tilbage i
hullerne, så vore fairways kan blive rigtig flotte igen uden grimme
huller.
Jo bedre vi som spiller passer på banen, jo lettere bliver det for
banepersonalet at vedligeholde banen.
I bestyrelsen er vi sikker på, at I alle vil være med til at overholde disse simple regler
og anbefalinger som gør at netop din golfrunde bliver en god oplevelse på vores dejlige
bane.

2) Arbejder på banen

Set fra greenkeeper-stabens side har vi heldigvis fået rigeligt med nedbør i de sidste
uger. Masser af regn og kunstgødning har givet grønne fairways og bløde greens.
Eftersåning er i gang på de fairways, hvor der stadig er pletter.
Propper og topdressing af greens
Umiddelbart efter klubmesterskabet vil der blive taget propper op på greens, topdresset
og eftersået. (Uge 36 og 37)
Klippehøjden bliver øget til 3½ mm for at gøre greens mindre sårbare over for svamp
og skåne materiel.
Vintergreens
Regn og kunstgødning har gjort at vore vintergreens begynder at tegne sig på banen.
De vil nu løbende blive topdresset, tromlet og klippet.
Når vi går over til vintergreens vil tee-steder blive flyttet uden for sommer-teestederne.

3) Prøvemedlemmer og Kaningolf
Vi er nu oppe på 115 prøvemedlemmer i år som har gennemført uddannelses-forløbet
og som nu er parate til at spille kaningolf.
Et superflot resultat som begynderudvalget kan være stolte af.
I onsdags var der således 70 personer til kaningolf – flot, flot

Nu håber vi så at rigtig mange af prøvemedlemmerne vil melde sig ind i klubben.
Begynderudvalget afholder i slutningen af september et informationsmøde for
prøvemedlemmerne, hvor der orienteres om de forskellige typer af medlemskaber der
er i klubben samt hvilke ”Klubber i klubben” man kan spille i.

4) Udlån af klublokale til privatfest
Bestyrelsen har på sit sidste møde drøftet om det skal være muligt for medlemmer at
leje klublokalet til privatfester.
Bestyrelsen har besluttet, at lokalet ikke udlejes til privatfester. Lokalet kan benyttes til
aktiviteter for klubmedlemmer – f.eks. kortspillet Bridge – som afholdes i
vinterhalvåret.
Aktiviteter som ikke direkte relaterer sig til golfspillet skal godkendes af bestyrelsen
inden igangsættelsen.

5) Festival-turneringen med deltagelse af 76 spillere
Søndag den 18. august afviklede klubben den årlige Festival-turneringen med
deltagelse af 76 spillere.
Golfexperten i Kolding var præmiesponsor og Marius Nielsen var sponsor af helstegt
pattegris.
Der skal lyde en stor tak til sponsorerne.

6) 2 medlemmer er gået bort

To af klubbens mangeårige medlemmer er gået bort.
Det drejer sig om
-

Jendre Riggelsen og
Heinz Andresen

Begge har igennem mange år været aktive medlemmer i Tønder Golfklub og har ydet
en stor indsats som frivillige i klubben.
Bestyrelsen sender sine kondolencer til den nærmeste familie.

Venlig hilsen
Bent Johannsen
Formand
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