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Så kom vi i gang med sommerbanen, omend vejret drillede vores åbningsmatch, men nu er foråret 
på vej, og banen er i rigtig god stand, vi må så appelere til alle at nedslagsmærker rettes op og at  
tørv lægges på plads, og derfor vil vi så undgå huller på banen.
Rigtig god sæson ønskes alle.

Restriktioner vedr. corona

Det kan være svært at finde ud af hvad vore politikere finder på men foreløbig ser det således ud:
21.april – indendørs forsamlingsforbud 10 med coronapas og udendørs 50 personer.
06.maj – indendørs 25 med coronapas og udendørs 75 personer.
21.maj – indendørs 50 med coronapas og udendørs 100 personer.
11 juni – indendørs 100 med coronapas og udendørs ingen restriktioner.
01.august afskaffes forbuddene. I stedet for coronapas skal de der ikke er vaccineret fremvise en
ikke ældre end 48 timers test. Og husk afstandskrav er stadig gældende.
Der kan hertil komme yderligere ændringer.

Kronikergolf

Vi har nu modtaget en del tilmeldinger, og begynder nu at træne og spille med de tilmeldte, derfor 
mangler vi nogle mentorer til at gå en runde på par tre banen, så hvis du er interesseret så kan du 
henvende dig til sekretariatet, som vil videregive din henvendelse.
Sekretariat tlf. 74734313 eller mail: email@toendergolfklub.dk
 

Spil på andre baner

Husk at få bestilt A11 til kr. 600,00 inden den 1.maj, for herefter vil prisen være kr. 700,00.
A11 betyder spil gratis på Ribe Golfklub, Varde Golfklub, Skærbæk Mølle Golf i Ølgod og Kaj 
Lykke Golfklub i Bramming.
Se mere på vores hjemmeside.
Der opnås rabat på følgende baner: Haderslev Golfklub, Benniksgård Golf, Nordborg Golfklub, 
Sønderjyllands Golfklub, Sønderborg Golfklub, Aabenraa Golfklub.

Sekretariatet

Sekretariatet vil fra tirsdag, den 20.april være bemandet  fra kl. 9.00 til kl. 13.00, vi har grundet 
corona møderestriktioner lavet en nødplan indtil og med uge 18.
Mandag, den 10. maj indkalder vi til møde med interesserede frivillige, som vil hjælpe os med at 
passe kontor og klubhus, vi håber mange frivillige vil møde op og tage et par vagter gennem 
sæsonen.
Mødet er mandag, den 10.maj kl. 19.00 i klubhuset og husk coronapas eller test skal være i orden.
(ja sådan er reglerne desværre).
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Planlagte aktiviteter

Jeg har fået en aftale med Tage Nissen fra Røde Kors, at vi laver et par kurser med førstehjælp og 
hjertemassage samt brugen af hjertestarter.
Der vil komme tilmeldingsliste når vi er klar efter restriktioner er lagt bag os.
Ligeledes har mange spurgt til regel- og handicapmøde, dette vil vi også forsøge at få gennemført 
når det bliver muligt.
Efterhånden er vi også mange der har fået vaccination for corona.

Kommende turneringer

Lørdag, den 24.april  TGK`s forårsturnering – tilmelding på Golfbox senest den 23.april kl. 12.00.

Søndag, den 16.maj Kvickly Tønder`s morsdagsturnering.

Alle klubber i klubben er gået i gang, så nu er det bare med at komme ud og få god motion, socialt 
samvær samt masser af frisk luft.

Tønder Golfklub
Formand Peter Feddersen
formand@toendergolfklub.dk
40351387
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