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Sommeren er nu ved at gå på hæld, og vi kan ikke klage over vejret denne sommer, mange timer på 
banen har i år igen været uden alt for meget regnvejr. Vores afvikling af uge 29 gik forrygende, og 
vi fik besøg af ca. 800 betalende green-fee spillere, og med det besøgsantal blev overskuddet for 
denne uge ca. kr. 84.000,00, hvilket vi i udvalget er rigtig glade for, og vi vil derfor gøre dette til en 
tilbagevendende begivenhed hvert år. Tak til alle hjælpere for en rigtig god afvikling.

Turneringer

Alle turneringer er endnu ikke afviklet, og det bliver spændende at se hvordan vores hold klarer sig,
både turneringsspillere som egne parmatcher mv.
HUSK tilmelding til klub- og aldersmesterskaberne samt stableford mesterskabet, der finder sted i 
week-enden 4.-5. september og sidste frist for tilmelding er torsdag, den 2.september.(Golfbox)

Nye tiltag i henhold til visionsplan

I bestyrelsen er der nu vedtaget de første tiltag, som omfatter udvidelse af kantine for greenkeeper-
og frivilligpersonale, nedlægning af dræn til afvanding af parkeringsplads og ny driving range samt 
greenkeeperområdet.
Nyanlæg af driving range med overdækket areal og trackman(simulator for golfspil).
Udvide greenkeeperhallen med 2 ekstra buer.
Nye skilte på både banen samt par 3 banen samt udvide banen med backtee, og få etableret vand på
alle teesteder.
Ovennævnte vil kræve kapital, som vi nu er gået i gang med at fremskaffe.





Fra SINE

Kære medlemmer i Tønder GK

Så har vi her på SINE taget imod de nye elever og heriblandt er der 17 golfspillere fra handicap 2-
54, som onsdag d. 11.8. første gang stiftede bekendtskab med banen, og mange var meget 
begejstrede for banen og standen på banen, nogle synes der var lidt meget vand ?
Når det nu var første gang de spillede banen og de lige skulle finde sig til rette, tog det desværre lidt
længere tid at spille, hvilket vi beklager. Spilletempoet er noget Mikkel og jeg har meget fokus på, 
og vi håber at når eleverne har fundet sig lidt bedre til rette at vi kan højne dette markant så vi ikke 
skaber for store trafikpropper.

Vi vil primært være i klubben tirsdag fra middag, hvor vi spiller enten 18 huller eller træner og 
spiller 9 huller, nogle gange også omvendt ?
Der kan være andre dage, hvor vi spiller matcher imod andre efterskoler, og her kan der blive tale 
om en del flights på banen ad gangen, hvilket igen kan skabe noget kø på banen.

Vi spiller ofte i 3 eller 4-flights, og møder en del 2-flights på banen, som naturligt nok spiller 
hurtigere end vores 3 eller 4-flights, så derfor vil jeg gerne opfordre jer medlemmer til lige at tjekke
Golfbox og måske ikke lige booke tiden lige efter os, men måske lige vente 20-30 minutter, især 
hvis I er en 2-flight, så håber vi dette kan give et bedre flow på banen. I medlemmer er altid 
velkomne til at rette henvendelse til Mikkel eller mig, hvis I synes det går for langsomt og gerne vil 
lukkes igennem. Vi snakker også meget med eleverne om at være opmærksomme på trafik bagfra 



og om der er plads og mulighed for at lukke igennem og så få det gjort så glidende som muligt, så 
alle kan få glæde af en runde golf på den dejlige bane.

Hvis I medlemmer skulle have nogen spørgsmål eller lignende, så må I meget gerne henvende jer til
Mikkel eller mig når vi er i klubben.

De bedste golfhilsner med ønsket om en god sensommer/efterårssæson!

Mikkel og Jesper

Sportsefterskolen SINE

 

Nye medlemmer

Vi har i år startet med undervisning af  32 kronikere, og der har været besøg fra DGU for at lave en 
lille film om kronikerforløbet, og i den forbindelse havde vi besøg af både borgmester samt 
afdelingsleder i sundhedsafdelingen i kommunen. Filmen kan i løbet af sensommeren ses på DGU`s
hjemmeside.
Begynderudvalget meddeler at der er undervist  ca. 80 nybegyndere, og disse vil få tilbudt 
medlemskab af klubben i nærmeste fremtid, og vi håber rigtig mange vil fortsætte med at spille golf
i vores klub.

Førstehjælp

Det er vigtigt, at så mange som muligt kan gribe ind hvis der sker et hjertestop, så derfor har vi 
oprettet 2 hold, hvor Tage Nissen fra Dansk Røde Kors vil undervise i brug af hjertestarter og 
hvordan man giver hjertemassage mv., der kan være 15 personer pr. hold, og holdene er opsat som 
følger:
Tirsdag, den 21. september 2021 kl. 18.00 til 21.00 og
tirsdag, den 12. oktober 2021 kl. 18.00 til 21.00.
Pris pr. person kr. 50,00 indbetales på mobile pay 85818 eller til sekretariatet.(Førstehjælp)
Tilmelding på liste som sættes på køleskabet i klublokalet, og når der er 15 tilmeldte lukkes 
tilmelding, og såfremt ventelisten når op på 15 laves der yderligere et hold.

Fra formanden

Jeg vil gerne opfordre alle i klubben til at være forsigtig og huske at vaske hænder indendørs samt
stadig bruge håndsprit, da CORONA endnu ikke er helt forsvundet, og vi ser i samfundet samt fra 
udlandet endnu stor risiko for smitte.
Afsluttende vil jeg gerne takke vores personale for deres indsats for, at banen er i supergod tilstand,
vores frivillige både på banen og på kontoret samt John for stor indsats og også en tak til 
bestyrelsen for godt samarbejde.

28.09.2021.
Peter Feddersen
Formand
formand@toendergolfklub.dk / 40351387


