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INFO FRA FORMANDEN 

Uge 29 blev en kæmpe succes, så stor at vi forventer at lave noget lignende næste år, men med 

et andet navn. Vi har fået så meget positiv omtale at formålet med ugen, må siges at være 

opnået. Vi kan på nuværende tidspunkt allerede se, at vi har fået flere greenfee gæster 

efterfølgende. 

Vi har i bestyrelsen valgt at takke ja, til et tilbud fra Teebox om at få en golfsimulator/trackman ud 

i klubben. Teebox står for alle udgifter i forbindelse med byggetilladelse, opsætning og 

vedligeholdelse. Eneste udgift for klubben er strøm til bygningen. Priserne for benyttelse af Teebox 

vil blive udsendt, når det er så vidt, at vi kan begynde at bruge det. Vi håber det kan blive klar 

inden 1 januar. 

Vi har fået en aftale med Sine Efterskole om at de benytter vores bane og træningsfaciliter hver 

tirsdag i skoleåret. Vi håber der vil blive taget godt imod de unge mennesker. 

Karina Bossen har haft kontakt med landmanden, som har marken der støder op til hul 15 og 16. 

Det kom der et samarbejde ud af, som gør at ejeren af marken, har tilbudt at sætte 3-4 broer 

lavet af jernbanesvælger op, så vi kan gå over og hente vores bolde, når de ryger out of bounds. 

Dette tiltag er vi meget glade for.  

Seneste nyt omkring COVID-19 for golfklubber: 

Regeringen har strammet forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 i 18 kommuner, dette berører 

heldigvis ikke Tønder Golf Klub, hvilket vi er rigtig glad for. Vi følger udviklingen gennem DGU.  

Da der er observeret rigtig mange Turf som ikke er lagt på plads, vil vi gerne opfordre alle 

medlemmer, til at hjælpe hinanden med at huske på dette, så vi kan bibeholde banens gode 

stand. 

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. 

BUGGY/GOLFBIL 

Da der er tvivl om hvordan man administrerer buggy udlejning er her nogle retningslinjer. 

1. Der SKAL ALTID registreres i greenfee bogen når i lejer en buggy 

2. Der er kun nedsat leje for medlemmer på bil nr. 2 som er den ene grønne EL-EZGO buggy 

og bil nr 3 som er den ene hvide EL-EZGO buggy. Altså disse koster 125 kr. for en runde. 

3. Nr 1 og nr 4 koster 200 kr. i leje OGSÅ for medlemmer, den røde koster 300 kr. at leje OGSÅ 

for medlemmer. 



4. Når der hænger en seddel ved siden af nøgler til buggyerne, om at de er reserveret til 

greenfee gæster, MÅ MAN IKKE bare tage en bil, uden først at have kontaktet John. 

HEJ KÆRE NYBEGYNDERE 

Vi vil gerne have svar på, om I ønsker at blive medlem i Tønder Golf Klub. Hvilket medlemskab 

man ønsker: aktiv senior, junior, ung senior, Flex medlem eller passiv med eller uden rettigheder. 

Send dit svar til email@toendergolfklub.dk eller på tlf. 74734313 

HANDICAP OG REGELUDVALG 

Der vil blive afholdt en regelaften i efteråret, da den der skulle have været afholdt i maj blev 

aflyst. Tilmelding til dette vil være at finde på Golfbox, når datoen er fastlagt. 

Udvalget har beskrevet de nye golfregler rigtig godt. Der er vedhæftet en fil med beskrivelsen, 

som alle bør læse. 

TURNERINGER 

Der er i år blevet afholdt 5 turneringer, hvor der har været et fantastisk fremmøde 90-123 

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

for klubben og vores sponsorer, at I vil deltage. Det er dejligt at vi igen må afholde turneringer 

med gunstart og fællesspisning, samt præmieoverrækkelse. 

Der blev i weekenden afholdt klubmesterskab over 3 runder og Aldersmesterskab og 

Stablefordmesterskab over 2 runder. Vi kunne godt have ønsket at der var flere deltagere, da det 

er GRATIS at deltage. Vinderne er sat op på infoskærmens Hall of Fame i klublokalet, samt 

offentliggjort på Hall of Fame på hjemmesiden. 

Den næste turnering ”Løvfaldsturnering” er en ny form for turneringsafholdelse. Vi håber rigtig 

mange vil bakke op om denne, da vi her gerne vil vise hvem vores elitespillere er og hvordan de 

repræsenterer klubben udadtil. Til info skal eliteholdet den 12. september til Hobro Golfklub, for at 

spille om oprykning til 5 division. Vi krydser fingre for at det lykkes. 

Der er ved samme turnering åben for tilmelding, til kvalifikation til Øst/Vest cup i 2021 
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HUSUDVALGET 

Vi efterlyser medlemmer som kunne tænke sig at stå for husudvalget næste år. Arbejdet består i 

at pynte op på de forskellige årstider, tage initiativ til eksempelvis afholdelse af et 

genbrugsmarked, tøjmarked, eller andre begivenheder, samt hjælp til madarrangementer ved 

greenfeegæster. Kontakt formanden hvis du er interesseret. 

 

 

I ønskes alle et godt efterår 

Mvh. Formanden 

 


