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INFO FRA FORMANDEN 

I uge 29 mangler vi hjælpere til køre rundt på banen og sørge for at spillet glider uden for meget 

ventetid, søndag formiddag 3 hjælpere til grill og telt på hul 10, samt til rengøring på toiletter og i 

klublokalet i løbet af ugen. Kontakt formanden hvis I kan hjælpe. Alle hjælpere skal parkere ved 

greenkeeper gården. 

Der er pt. ca. 700 greenfeegæster der kommer og spiller banen. Er der huller på selve dagen må 

medlemmer skrive sig på. Ellers er det efter kl. 15:00 medlemmer må bestille tid. Alle klubber i 

klubben må ikke spille i gunstart og heller ikke blokere for greenfee spiller. Det vil sige at går i ud 

foran greenfeespillere, så luk igennem hvis I er langsommere. Der er for medlemmer der kommer 

ind inden kl. 18:30, også mulighed for også at købe grillpølser med kartoffelsalat. 

Der kommer i næste udgave af golfavisen, en artikel om Tønder Golf Klub’s historie, den fortæller 

om at det er 30 år siden klubben kom til Tidsholmvej. Journalisten der skriver historien har været 

ude og spille vores bane og var yderst positiv.  

I klubben har vi regler for dresscode og mange andre ting, disse kan læses på hjemmesiden 

www.toendergolfklub.dk under fanen ”Banen” og under ”ordensregler”. Alle medlemmer bør 

holde sig opdateret omkring klubbens ordensregler. 

Vi mangler stadig frivillige til at hjælpe med at samle bolde. Pt. er der kun 2-3 mand der samler, vi 

kunne godt tænke os, at der melder sig ca. 3-4 mand mere. Det drejer sig om opsamling af bolde 

lørdag og søndag. 

Vi mangler en ferieafløser til at gøre rent i klubben i uge 29-30-31. Det drejer sig om 7 timer om 

ugen fordelt på 5 dage. Der vil selvfølgelig være aflønnet. skulle der sidde en og have lyst eller 

kender du en der har lyst, så giv et kald til formanden på 27608032 eller på mail 

formand@toendergolfklub.dk  

Der er som et forsøg oprettet holdtræning ved Jens hver tirsdag. Der er formiddagshold og 

eftermiddagshold. Der er maks. plads til 6 ad gangen. Det er blandt andet træning indenfor 

chipping, putting, driver. Tilmelding i Golfbox under turneringer. Det er gratis at deltage. 

Den 18. juni blev der åbnet for grænsen til Tyskland, i den forbindelse afholdte vi, med 

husudvalgets hjælp, en velkommen tilbage turnering, hvilket var en stor succes.  

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. 

 

http://www.toendergolfklub.dk/
mailto:formand@toendergolfklub.dk


MEDLEMSSTAUS 

Vi er nu oppe på 80 nybegyndere og det er vi rigtig glade for       tag rigtig godt imod dem. 

Der er startet 38 nybegyndere fra Tyskland, dette takket være Manfred Hansen og hans 

markedsføring i Tyskland. Det sætter vi stor pris på. Derudover har vi haft en tilgang af nye og 

tilbagevendende medlemmer på ca. 50 i 2020. Velkommen i klubben alle sammen. 

NYT FRA BANEUDVALGET 

Vi er ved at lave lidt udskiftninger i maskinparken. 

-Det nye vandingsanlæg kører nu næsten optimalt. 

-Par tre banen er blevet gødet. 

-P-pladsen har fået det sidste lag granitskærver. 

-Vi kunne godt bruge lidt hjælp til rengøring på volden ved p-pladsen. 

- i sommerferieperioden vil resurserne gå lidt ned på banen, men vi forsøger at dække os så godt 

ind som muligt, så der ikke bør opleves en svingende kvalitet på banen, men skulle det alligevel 

ske må i bære over med os. 

HANDICAP OG REGELUDVALG 

Der har været spurgt om der giver fridrop for vandstrålen når der vandes. Dette har været 

undersøgt og resultatet er: 

Et vandingsmaskine anlæg med slanger og roterende spredere fylder godt på et golfhul.  

Hvis maskinen ikke vander, betragter man den som unormalt baneforhold (regel 16). Hvis bolden 

lander tæt på maskinen (som er hvor som helst på banen, ikke i strafområde), således at spilleren 

ikke kan indtage sin tilsigtede stance/ det tilsigtede sving ikke kan foretages (16.1a), kan spilleren 

tage lempelse uden straf.  

Hvis maskinen aktivt vander, gælder samme regel for selve maskinen. Men for vandet, der med 

mellemrum stråler ud til alle sider, er der ingen lempelse uden straf.  

Fra Royal & Ancient’s decision lyder det således:   

”Der er ingen lempelse uden straf i denne situation. På samme måde som det ikke er ideelt, hvis 

greenkeeperen river bunkere, mens spillet foregår, og en spillers bold får et dårligt leje af den 

grund. Dette er blot en del af vedligeholdelsen af banen, og det er bare ærgerligt, hvis spilleren 

skal prøve at undgå at blive våd ved at skynde sig ind til bolden og skynde sig væk. ”  

Vores lokalregler er også blevet fornyet og er som følgende: 

Markeringer 

Hvide markeringer: Out of bounds   

Røde/Gule markeringer: Strafområder   

Blå markeringer: Areal under reparation   

Grøn top på pælen: Område med spilleforbud   

Veje/Stier  

Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-

flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.  

Sprinklere 

Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden 

for to køllelængder fra greenen og fra bolden.  



Beskyttelse af unge træer forbundet til støttepæl eller identificeret med grønne bånd  

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på 

eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for 

tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f. 

Drop bold på fairway ved bold out of bounds (OB) eller mistet  

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 

droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor 

bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, 

klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. 

(For yderligere information omkring denne lokalregel henvises til klubbens hjemmeside) 

Intern out of bounds  

Out of bounds-grænsemarkeringerne mellem hul 16 og hul 8 er kun gældende ved spil af hul 16. 

Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.  

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. Der er heldigvis blevet åbnet op for grænsen så vores tyske 

medlemmer igen kan spille på banen. Velkommen tilbage       

Vi håber at der 8 juli bliver åbnet op for at vi må samles 100 personer og dermed for at vi kan 

afholde turneringer og Klub i klub aktiviteter på normal vis. I vil modtage mail når der er nyt. 

I forbindelse med at vi har mistet indtægter på COVID-19 har vi haft søgt DIF’s pulje om et tilskud. 

Vi har fået bevilliget et tilskud på 33.770,00 kr. som går ind og dækkede de manglende greenfee 

indtægter. 

TURNERINGER 

Der er i år blevet afholdt 3 turneringer, hvor der har været et fantastisk fremmøde 90-123 pr. 

afholdt turnering. Tusind tak skal I have for den store opbakning. Det betyder meget for klubben 

at I vil deltage. Vi håber at vi snart kan afholde turneringer med gunstart igen. 

Turneringen ”slå et slag for kuglerne” bliver desværre ikke til noget i år. 

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    9:00 – 13:00 

Onsdag  9:00 – 13:00 og 16:30 – 18:00 

Torsdag  14:30 – 15:30 

Fredag   9:00 – 13:00 

I ønskes alle en god sommer 

Mvh. Formanden 

 


