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OPFORDRING TIL ALLE MEDLEMMER 

Da vi er rigtig mange på banen, også greenfeespillere, er det meget vigtigt at der lukkes 

igennem, blandt andet for at vores gæster har lyst til at komme igen og vores medlemmer 

ikke vælger at skifte klub. Så derfor HUSK DET NU, luk igennem hvis i er langsommere end 

dem bagved og det er lige meget om det er en 4 flight, 3 flight eller 2 flight. Det gælder 

alle medlemmer, der er ingen der har flere rettigheder end andre. 

Der er konstateret spillere på banen, der går med deres hund uden snor, dette er ikke 

tilladt. HUNDE SKAL FØRES I SNOR 

Der er observeret mange nedslagsmærker på greens, det er vigtigt at rette disse op, da vi 

ellers får ujævne greens. 

Der er observeret cigaret skodder på driverrange, dette er ikke ok. Tag venligst skodderne 

med, i stedet for at lade dem ligge på jorden. 

TRÆNINGSOMRÅDE 

Det er ikke tilladt at slå ud på driverrangen når der samles bolde. Det er tilladt at bruge 

træningsbolde på indspil område overfor driverrangen, MEN du skal selv samle boldene 

ind og lægge dem retur i kassen. 

NYBEGYNDERE 

Det første hold er færdig men da det endnu ikke er tilladt at have kaningolf, vil vi prøve at 

lave nogle aftaler så de nye kan gå 9 huller med en markør. Og i den forbindelse vil vi 

gerne opfordre andre medlemmer at tage godt imod de nye medlemmer, og hjælpe 

dem godt i gang.  

ARBEJDE PÅ OG OMKRING BANEN 

Der sker hele tiden nye ting omkring os       Der er kommet ny boring med 4-5 gange så stor 

kapacitet er nu blevet dat i drift. Der har været lidt indkøringsproblemer, som der stadig 

arbejdes på, men vi får nu mulighed for så meget vand til vanding på banen at 

chefgreenkeeperen føler der har været jul to gange i år!        



Vi er opmærksomme på at der er en anelse hullet/udtørret flere steder rundt omkring 

Greens. Hvor det giver mening vil sprinklere blive justeret således at de også vander 360 

grader, og dermed også udenfor green. Dette er blevet muligt med den nye boring og 

dertilhørende pumpe. 

Som mange nok har bemærket, kan man nu for alvor se konturen med de nye 

roughområder. I baneudvalget synes vi selv, at det ser godt ud, adskiller hullerne og sparer 

rigtig meget tid. Vi sparer ca. ti timer semirough klipning pr uge. 

Carl er blevet vores nye tee-chef. Han sørger for løbende vedligehold af alle teesteder 

med topdress, således kvaliteten af disse også kan opnå nye højder. Det er allerede nu 

mærkbart og det ser rigtig flot ud. 

Træerne er blevet fældet bag green på hul 9, grunden hertil var at mange af dem var i 

dårlig forfatning og nåle efter hver blæst fra vest lå på green på hul 9, samt teesteder hul 

10.  I den kommende periode vil vi arbejde på etablering af en lille vold med beplantning 

af enkelte træer, således der bliver en naturlig afgrænsning mellem par tre banen og hul 

9/10. Derudover vil vi dræne omkring og ind i green på hul 8. 

Slutteligt har vi planer om, at der vil blive taget propper op på samtlige Greens. 

Orientering omkring propning tilgår når vi ved lidt mere om datoen, dette bliver 

annonceret på Golfbox, hjemmesiden og Facebook. Hvis vejret skulle drille i den 

planlagte periode, forbeholdet vi os retten til at flytte arbejdet uden særlig langt varsel. 

Vi vil gerne takke alle de frivillige og medarbejdere for det flotte arbejde de udfører på og 

omkring banen, uden dem ville vi ikke have så flot en klub/bane. 

COVID 19 STATUS  

Vi lever i en tid hvor vi i Tønder Golf Klub må indordne os efter de restriktioner, der er blevet 

pålagt os af sundhedsstyrelsen og regeringen. Det syndes jeg alle i klubben har efterfuldt 

rigtigt flot. Der bliver løbende lavet nye åbninger og hvis disse åbninger gør at vi også kan 

give lempelser i Tønder Golf Klub for i besked på mail. Lige nu er vores største bekymringer 

dog om der kommer en åbning af grænsen der giver vores næsten 120 Tyske medlemmer 

mulighed for at komme over at spille golf. Vi er rigtig kede af, at de ikke kan komme og 

spille sammen med os andre. 

Vi har i samarbejde med Benniksgaard Golf Klub, Sønderjyllands Golf Klub og Aabenraa 

Golf Klub udarbejdet en skrivelse til dem, der måske kan påvirke regeringen til at tænke 

på vores tyske medlemmer, når der skal vælges hvilke personer der må komme over 

grænsen.  

MEDLEMMER 

Vi har fået 40 nye medlemmer og der skal lyde et stort velkommen til Tønder Golfklub. Vi 

håber I finder jer til rette i klubben og i skal være hjertelig velkommen til at deltage i de 

forskellige klubber i klubben, klubturneringer samt regionsgolf, senior/veteran golf og 



Elitegolf. Jo flere jo bedre       

I kan følge nyheder på Facebook i gruppen ”Tønder Golf klub medlemmer” samt på vores 

hjemmeside www.tondergolfklub.dk  

TRÆNER 

Det skal lige nævnes at Træner Jens Chr. Hansen er startet hvorfor der er åben for 

tidsbestilling til træningslektion i Golfbox ”under bane vælges træner” Det er gratis at 

benytte vores træner, så gør endelig brug af det.  

ÅBNINGSTIDER KONTORET 

Der er kommet nye åbningstider på kontoret. Der kan forekomme åbningstider i 

weekenderne men de er ikke faste.  

Mandag 9:00 – 13:00 

Tirsdag 13:00 – 16:00 

Onsdag 13:00 – 16:00 og 16:30 – 18:00 

Torsdag 14:30 – 15:30 

Fredag 10:00 – 14:00 

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 bidragsyder. 

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 trængte til et løft.  

P-pladsen blev renoveret før og efter den tid klubben var lukket pga. covid-19 – og har 

virkelig givet klubben et løft. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tondergolfklub.dk/


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.  

Kontonr. 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. 

 


