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INFO FRA FORMANDEN 

Sommeren går på hæld og vi har haft en fantastisk sæson. Der har været rigtig mange 

nybegyndere trods covid-19, vi har ligeledes haft fremgang i antallet af greenfee spillere. Vores 

bane står superflot og får mange rosende ord med på vejen, fra både gæster og medlemmer. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at lige så snart vi går over til vintergreens, skal der spilles fra måtter. 

Man kan evt. købe dem på kontoret for en pris af 50 kr. og samtidig støtte klubben. Åbningstid på 

kontoret er mandag fra 9:00- 15:00. Man kan også henvende sig til John eller et 

bestyrelsesmedlem, hvis en af disse er ude i klubben. Vi gør dette for at skåne banen mest muligt. 

Der må hele vinteren stadig tees op på teestederne. 

Vi nærmer os også en kommende generalforsamling, som vil finde sted i starten af det nye år. I 

den forbindelse kan vi gøre opmærksom på at Jan Lysgaard ikke stiller op til genvalg, så skulle i få 

lyst til at være med i bestyrelsen, på kasserer posten, så må i allerede nu, gerne henvende jer til 

formanden, at i ønsker at stille op til valg. 

Jeg har holdt møde med formanden for veteran klubben angående Teleslyngsanlæg i klubhuset. 

For at få et overblik over hvor stort et behov det er for vores medlemmer beder jeg de af jer der 

har behov for teleslyngsanlæg om at sende en mail til mig.  

ØL OG SODAVANDS AUTOMAT 

Der har været en del udfordringer med automaten, vi er opmærksomme på dette, men der bliver 

først taget stilling til alternativ løsning, i det nye år. 

BUGGY 

Vi vil i bestyrelsen gerne opfordre vores medlemmer, til at være mere forsigtige, når I parkerer 

buggyen i skuret. Der har været alt for mange skader på både skur og buggyerne. 

HANDICAP OG REGELUDVALG 

Der vil i nyhedsbrevet til november komme en nyt omkring de nye regler og handicapsystem, 

samt dresscode. 

TURNERINGER 

Der er i år blevet afholdt 6 turneringer, hvor der har været et fantastisk fremmøde 75-123 

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.  



Der blev desværre sat en stopper for at afholde turneringer med gunstart og fælles spisning igen. 

Det er vi rigtig kede af og håber de snart åbner lidt op igen. 

Som en tak for den store og uvurderlige hjælp alle de frivillige i klubben har ydet for Tønder Golf 

Klub, afholder vi en tak for hjælpen turnering. Hvordan den helt kommer til at foregå, vil der blive 

informeret om når vi nærmer os turneringen. Der er åben for tilmelding til turnering nu, så har du 

ydet en frivillig hjælp, så tøv ikke med at tilmelde dig. 

Næste turnering er Øster-Højst kro afslutnings turnering den 25. okt. fra kl. 9:00, desværre uden 

spisning. Vi håber stadig at mange vil deltage. 

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

  

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/I er interesseret. 

NYBEGYNDERE 

Der er på nuværende tidspunkt 40 nybegyndere der har tilkendegivet at de fortsætter med at 

spille golf næste år. Det er vi rigtig glade for. Der skal lyde et stort velkommen og håber at I vil 

nyde klublivet lige så meget som vi gør. 

BANEUDVALGET 

Søndag den 25 oktober skal der lægges op på fairways og kun fairways. Bolden må rengøres og 

placeres indenfor et scorekort. Husk at markere bolden inden den løftes. Man kan stadig reguleres 

i HCP, selv om der lægges op.                                                                                                                      

- i denne uge, forventer vi at afslutte vertikalskæring af fairways.  

Hele uge 44, og måske noget af uge 45 dybdeprikles der på fairways. Mens arbejdet står på, vil 

det hul, som der aktuelt arbejdes på, være lukket. Dog ikke weekenden                                      - 

Når arbejdet med priklingen af fairways er overstået, går vi straks i gang med propning af Greens. 



Mens dette arbejde står på, vil der på det / de enkelte huller blive spillet til vintergreen. Så snart 

arbejdet er udført, bliver hullet igen stillet om til sommergreens. 

Vi gør alt hvad vi kan, for at få arbejdet overstået asap, men da vi er vejrafhængige, kan der 

blive forskydninger i det oplyste. 

Så kære medlemmer, vi fra baneudvalget kommer til at genere jer en del de næste 3-4 uger. Vi 

håber på forståelse og at I vil udvise den fornødne respekt for personalet. 

PINGVIN GOLF 

Den 8. november starter vi op med vintergolf om søndagen. Mødetid er senest kl. 9:30 

Du møder bare op og afleverer dit scorekort samt 20 kr. så er du med til en hyggelig runde 

vintergolf      

Der er mulighed for at købe 1 pølse med brød for 15 kr. / 2 Euro eller 2 pølser med brød for 25 kr./ 

3,5 Euro 

Som noget nyt er der mulighed for at betale med MobilPay.  

Vi regulerer i handicap, men ikke i Golfbox, kun internt i Pingvinklubben. Går du i 40 point så går 

du 4 ned i HCP og går du under 30 point får du 1 ekstra i HCP næste gang du kommer til 

Pingvingolf. 

Alle er velkommen, dette gælder også A11 medlemmer (spiller på samme vilkår som vores egne 

medlemmer)og Greenfee spillere som betaler 100 kr. i Greenfee og 20 kr. i Turneringsfee. 

TIL DE KONKURRENCE IVRIGE 

Klubbens herre “elitehold” er rykket op i 5. Division, da et hold fra 5. Division har trukket sig. 

Klubben har i den kommende sæson derfor 2 herre hold i Kvalrækken og et i 5 division. Her spilles 

der hulspil uden handicap. Handicap spændet for spillere fra de andre klubber er ca. mellem 0-

12. 

Til dig, som ønsker at deltage på klubbens “elitehold” kan dette meddeles Michael Andersen på 

carstensgade23@gmail.com. Det er ikke nødvendigt, du spiller i hcp 0 for at deltage, men vi 

tænker du har ca. hcp 12 eller derunder.                                                                                                  

Vi spiller i 2021, 6 runder i alt, fordelt på 3 weekender i perioden maj-august 2021. 

Klubben deltager endvidere i regionsgolf. Her spilles der i handicap opdelte rækker.                           

I 2021 spilles der 6 runder i alt, fordelt på 3 weekender i perioden maj-august 2021. Der kan 

tilmeldes på de ophængte tilmeldingslister i klubhuset. Har i spørgsmål angående regionsgolf så 

kan i skrive til Kjeld på  k.hansen45@hotmail.com                                       

GOLFBOX 

Hvis man kommer ud fra man ikke for bekræftelse på mail eller SMS fra Golfbox når man har bestilt 

tid, så skal man i Golfbox gå ind under ”min forside” ret profil og afkrydse felterne for mail og SMS. 

Det er også vigtig at opdatere jeres mail i Golfbox så i er sikker på at få de mail klubben sender ud 

til alle. 

 

I ønskes alle et godt efterår 

Mvh. Formanden 
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