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1) Den digitale baneguide GLFR-app 

 
Som tidligere nævnt har Tønder Golf Klub indgået aftale med GLFR om brugen af 
deres digitale løsning på 18-huls banen og på par3-banen. 
 
App’en indeholder flere funktioner – bla.  
 Afstand til flag på green.  

Greenkeeperne indberetter online placering af flag på green som 
efterfølgende kan ses i app’en. Afstanden er retningsgivende. 

 Information om arbejder på banen 
Greenkeeperne vil fremover anvende app’en til at informere om arbejder på 
banen som kan være til gene for brugerne. Information vil blive sendt direkte 
til brugeren i app’en og vil automatisk blive lagt på klubbens hjemmeside, 
officielle facebookside, facebookside for medlemmer.  
P.t. er der ikke integration til Golfbox. 

 
Bestyrelsen anbefaler, at du installerer og bruger app’en da det fremover vil 
være den måde der kommunikeres om forhold på banen. 
 
I vedlagte link finder du vejledning til download, installation og brug af app’en. 
 

 Den mest præcise golf GPS - GLFR 
 
Hvis du tidligere har brugt GLFR og baneguiden stadig viser Gul og Rød tee skal 
du slette app’en på din telefon og installere app’en på ny.  

 

Vindere af åbningsturneringen den 3. april 2022  



Bemærk: Du bruge skal funktionen ”Slet” på din telefon. Det er ikke nok at 
bruge funktionen ”Fjern”. 
 
Har du spørgsmål eller problemer med brugen af GLFR kan du kontakte 
sekretariatet eller et medlem af bestyrelsen. 
 

2) Klubmesterskab i hulspil og parturnering 

 
Der er kun få tilmeldte til klubmesterskab i hulspil. 
Herrerækken 7 deltager og i damerækken 4 deltager. 
 
I parturnering er der p.t. tilmeldt 18 par. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at flere tilmelder sig mesterskaberne  
 
- Tidsfrist for tilmelding er derfor rykket til søndag den 8. maj.2022  
 
Beskrivelse af konditioner for turneringernes afvikling samt tilmelding kan ses i 
vedlagt link: 

- Klubmesterskab herrer – klik på link:      GolfBox 
- Klubmesterskab damer – klik på link:     GolfBox 
- Partunering – klik på link:                         GolfBox 

 

3) Uge 29 – Frivillige til hjælp ved afvikling af uge 29 

 
Som bekendt afholder vi igen i år Uge 29 (18.-24.juli). For at det kan lade sig 
gøre, har vi brug for din hjælp. 

På klubbens hjemmeside kan du se hvilke opgaver vi mangler hjælp til. – klik på 
vedlagte link: UGE 29 | Tønder Golf Klub (tondergolfklub.dk) 

Der afholdes infomøde onsdag 15.juni kl. 19.00, hvor der informeres nærmere om 
opgaverne i de forskellige grupper – og hvor der vil være mulighed for at komme med input / 
ideer til arrangementets afvikling. 

Har du lyst til at være en del af dette frivillige arbejde, bedes du sende en mail til 
hj.hansen@bbsyd.dk med oplysning om hvilken dag(e) og tidspunkt(er) du kan hjælpe. 
Alternativt sende en SMS tlf. 23718350 = Hans-J.) med samme info.  

På forhånd tak for rigtig mange tilbagemeldinger. 

Hanne og Hans-Jørgen 

 
 
 
 
 



4) Gratis Hole-in-one forsikring m.m. 

 
GF-forsikring er blevet hovedsponsor for Dansk Golf Union. 
 
I den forbindelse tilbyder GF-forsikring en ”gratis” forsikring som udbetaler kr. 
2.000 til den spiller der laver hole-in-one. (Beløbet er skattepligtig) 
 
Ved oprettelse af forsikringen giver du udelukkende tilsagn til, at GF må 
kontakte dig med henblik på et forsikringstjek af dine forsikringer. 
 
Du opretter forsikringen via dette link: Dansk Golf Union - Hole-in-one (gfforsikring.dk) 
 
Nærmere om tilbuddet kan ses sidst i nyhedsbrevet. 
 
Tilbuddet gælder desværre ikke for vore tyske medlemmer idet man skal have 
en dansk folkeregisteradresse for at være omfattet af ordningen. 
 

5) Klubber i klubbens likvide midler. 

 

Bestyrelsen har på sit møde den 29.marts 2022 godkendt, at den enkelte Klub i 
Klubben kan oprette en konto i Tønder Golf Klubs regnskab, hvortil man kan 
overføre sine likvide midler.  

Bestyrelsen har samtidig godkendt, at den enkelte Klub i Klubben kan oprette en 
konto på Tønder Golf Klub Mobilepay-ordning. 
Indbetalinger på Mobilepay-konto tilgår KIK’s konto minus transaktionsgebyr 
som p.t. udgør 0,60 kr. pr. transaktion. 
 
Det henstilles at den KIK kun hæver / indsætter penge en gang om måneden. 

 

6) Status på bygge- og anlægsaktiviteter i 2022 

 
Der er nu meddelt byggetilladelse til overdækket udslagssted på driving-range, 
bygning til indendørs træningsfacilitet og til udvidelse af maskinhal. 

Arbejdet med støbning af fundamenter kan derfor igangsættes inden 
sommerferien. 

 
 
 
 



7) Andet 

 
Vil du hjælpe klubben med at få tilbagebetalt moms for 2022 
Mindst 101 personer skal donere 200 kr. til Tønder Golf Klub for at blive 
godkendt til ordningen. 
Se mere i nyhedsbrev nr. 2 - marts 2022: Microsoft Word - Nyhedsbrev nr. 2 - marts 
2022 (tondergolfklub.dk) 
 
Klubturneringer 
Starttidspunkt for klubturneringer er i resten af sæsonen ændret kl. 10.00. 
 
Gratis prøvemedlemskab i 2022 
Der afholdes åbent-hus igen mandag den 9. maj og onsdag den 11. maj fra kl. 
16-19. 
Dette forløb er et intensivt uddannelsesforløb på 4 uger. 
Fly’ers ligger i greenfee-rummet og er lagt ud på klubbens officielle facebook-
side hvor indlægget kan deles. 
 
Indtil nu har 30 personer tilmeldt sig det ordinære prøvemedlemskab og 18 
personer tilmeldt sig forløbet for kronikere. 
 
A-11 kort 
Kortet kan købes for kr. 700,-  
Bestilling: 

 Tønder Golfklubs MobilePay nr. 85818 med angivelse af medlemsnummer 
 I Sparekassen Tønder på kto.nr. 9828-8850499641 + medlemsnummer 
 I Sydbanks afdeling i Flensborg IBAN: DE96215106001000563292 BIC: 

SYDBK DE22 + medlemsnummer 
 
Bolde på driving-range 
Der er i den senere tid konstateret, at der spilles med bolde fra driving-range på 
den store bane. 
Det skal præciseres, bolde fra driving-range alene må anvendes på driving-
range og på indspilsbanen over for driving-rangen. 
 
Brug af klubbens trolley’er 
Brug af klubbens trolley’er koster 30 kr. – Betaling skal ske inden brug ! – enten 
kontant i green-fee-boks eller via mobilepay 
 
 

 
Venlig hilsen 

Bent Johannsen 
Formand 

 

 

 



Hole-in-One forsikring fra GF m.m. 

 

 


