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COVID-19 RESTRIKTIONER 

• Klublokalet vil være lukket frem til og med foreløbig 13 april. 

• Der er adgang til toiletterne fra bagsiden ved autocamperpladsen, men det er forbudt at 

benytte omklædningsrummene. HUSK AT VASKE HÆNDER. 

• Åbent hus for nybegyndere er foreløbig udsat på ubestemt tid. Følg med på Facebook og 

hjemmesiden. 

• Åbent hus for kronikere er ligeledes aflyst på ubestemt tid. 

• Åbningsturnering den 5. april er aflyst ny dato kommer senere. De der har betalt, vil få 

pengene retur. 

• Påsketurnering den 13. april er ligeledes aflyst. 

• Alle Klub i klubber må ikke starte før efter påske. Alle blokeringer for disse er opløst. 

• Mødet med de frivillige til kontoret er også udsat til efter påske. Ny tid kommer. 

• Nybegynder holdene starter ikke før efter påske. 

• Da der ikke er adgang til køb af drikkevarer, er det tilladt at nyde egne drikkevarer udenfor 

klubhuset på terrassen. 

• Angående vores tyske medlemmer, håber vi at grænsen snart åbner igen, så I kan komme 

og spille igen. 

• Vi forholder os 100% til DGU’s retningslinjer og holder os løbende opdateret. 

 

Alle disse restriktioner er efter anbefaling fra Dansk Golfunion og er for JERES egen skyld. 

https://www.golf.dk/nyhed/coronavirus-generel-information-til-de-danske-golfklubber 

VIL DU HJÆLPE KLUBBEN MED AT FÅ TILBAGEBETALT MOMS FOR 2021 

Betingelse for at komme i betragtning ved udlodning af puljen er, at mindst 101 personer / 

virksomheder donerer 200 kr. til Tønder Golfklub. 

Det donerede beløb er fuldt fradragsberettiget for den enkelte bidragyder!  

Vi vurderer, at Tønder Golfklub vil kunne få tilbagebetalt ca. kr. 120.000 for regnskabsåret 2020 

såfremt vi modtager donation fra mindst 101 personer. Beløbet er øremærket til renovering af 

vores P-plads som virkelig trænger til et løft. Dette vil hæve førstehåndsindtrykket til vores klub 

væsentligt.  

https://www.golf.dk/nyhed/coronavirus-generel-information-til-de-danske-golfklubber


Hvis du synes, at det er en god ide som du gerne vil støtte, skal du indbetale kr. 200,00 i 

Sparekassen Tønder – konto.nr. 9828-8850499641, eller MobilePay 85818, hvor du oplyser navn, 

cpr.nr. og adresse. 

 

For vores tyske medlemmer: Sydbank Flensburg. Konto 1000563292.  

Iban nr. DE96215106001000563292   

Bankleitzahl 21510600   

Bic Adr.: SYBK DE22 

Indbetaling skal være foretaget senest den 15. september 2020 

Cpr.nr. skal oplyses så klubben kan indberette donationen til Skat, hvorved du får skattemæssigt 

fradrag for beløbet. Vores tyske medlemmer kan også donere penge – men vil ikke kunne få 

skattemæssigt fradrag. Vores tyske medlemmer skal oplyse navn og adresse ved indbetaling.  

Såfremt vi ikke opnår 101 donationer – og dermed ikke kan godkendes som gavemodtager af 

Skat – vil vi tilbagebetale de indbetalte beløb til de enkelte bidragydere. 

TIDSBESTILLING GOLFBOX 

Rigtig mange af vores medlemmer bestiller nu spilletid på Golfbox – men der desværre stadig et 

mindre antal medlemmer som ikke gør eller som bestiller tid til én person så alligevel går ud i en 4-

bold. Bestilling af spilletid er obligatorisk i Tønder Golfklub. Der skal derfor endnu engang lyde en 

opfordring til, at man får booket spilletid og husker at bekræfte tiden inden man slår ud.  

Det er god service over for vores gæster som kan se, hvor mange spillere der er på banen og 

klubben har overblik over antal spillere 

 

Endnu engang skal der lyde en opfordring til at lukke igennem, hvis man er langsommere end 

flighten der går bagved. 

A-11 MEDLEMSKAB 

A11-medlemskab til 500 kr. skal bestilles senest den 30. april – herefter er prisen 700 kr.  

 

 



 

MATCH – MAD OG MODE 

 

 

 

 



 

 

WEBUDVALGET  

Der er blevet lavet en ny og mere brugervenlig udgave af vores hjemmeside, den kommer i brug i 

løbet af kort tid. Der er blevet brugt rigtig mange timer på den. Håber I vil tage godt imod den. 

Forsiden fungerer lidt som Facebook, hvor det seneste nye står på forsiden. Hvis I har opdateringer 

til klub i klub eller info der skal ligges op, så kontakt webmaster på piak@bbsyd.dk 

 

 

 

ÅBNING AF SOMMERGREENS 

Sommergreens åbner fredag den 20 marts kl.12:00. Hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe lidt 

til, med at gøre banen klar, kan I henvende jer til Chefgreenkeeper Christen ude i klubben. I 

behøver ikke ringe derud, da det gerne må være spontant. 

Med Venlig Hilsen 

 

Brian Kristensen 

Formand 

mailto:piak@bbsyd.dk

