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1) Brug de nyanlagte stier når du bevæger dig rundt på banen. 

 
Baneudvalget har i vinterhalvåret udvidet antallet af stier på banen.  
 
Udvalget henstiller, at spillerne benytter de anlagte stier for at skåne banen 
mest muligt, og når det er relevant for spillernes bevægelser på banen. 
 
Samtidig henstiller udvalget, at man aldrig trækker sin golfvogn ind mellem en 
bunker og green og heller ikke trækker vognen igennem en græsbunker eller 
igennem rough’en – gå udenom. 
 
 

2) Kodeks for etikette og god opførsel på golfbanen. 
  
 
Regel- og handicapudvalget har efter anmodning fra bestyrelsen udarbejdet 
”Kodeks for etikette og god opførsel på golfbanen” som er vedlagt nyhedsbrevet 
som pdf.fil 
 
Dokumentet vil fremover blive brugt ved undervisning af nye medlemmer og 
også tjene som opfriskning af etikette for vore gamle medlemmer. 
 
Dokumentet vil blive lagt på klubbens hjemmeside 
 

 



3) DM i golf for efterskoler 2022 

 
Efter 3 års pause, lykkedes det endelig at få DM for efterskole i golf, tilbage på 
kalenderen.  
45 efterskole elever, fra 7 forskellige skoler, deltog i turneringen. 
 
Turneringen startede mandag d 23 i høj sol over Tønder GK flotte anlæg. Der 
spilles i 2 rækker – individuel og for hold.  
 
Efter første dagen havde hjemmebaneholdet – SINE – taget en 3 slags føring, 
før tirsdagens finale. - Som vi ved i golf, er intet forbi, før det sidste slag. Hvilket 
også skulle være gældende her. Vi skulle ned til den sidste flight, før vi kunne 
kåre en vinder.  

1. ISI – Ikast Idrætsefterskole          273 point (Bedste sidste 18) 
2. SINE – Sportsefterskole SINE       273 point 
3. Hellebjerg Idrætsefterskole          266 point 

  

I den individuelle række, kunne Sebastian Jul, Hellebjerg, kalde sig 
Danmarksmester.  

Helt specielt blev turneringen da også, da Gustav Anderson, Hellebjerg, lavede 
det ultimative slag – Hole in One, på banens hul 13.  

Alle elever og pågældende trænere, lærere, vil gerne sige stor tak til Tønder 
Golfklub, for at stille en flot bane til rådighed. Der blev hygget, smilt, grinet og 
knyttet venskaber, i efterskolens ånd.  

Mikkel Jessen - Lærer / PGA Professionel - Sportsefterskolen SINE 

- - - - - - - - - - - - 
Flere af de unge spillere roste vores bane – og jeg er sikker på at vi fået nogle 

 gode ambassadører for for klubben   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Danmarks-mesterne fra Ikast Idrætsefterskole                  Nr. 2  Sportsefterskolen SINE    

 
 

  



4) Fuglekasser 

 
Vores småfugle trænger til ”Nye boliger” – de gamle stærekasser er rådne og 
skal udskiftes. 
 
Har du lyst til at hjælpe med dette projekt kan du kontakte Theodor på mobil 
23465798 og aftale nærmere. 
 
 

5) Status på bygge og anlægsprojekter 

 
Den 14. juni 2022 støbes soklen til overdækket udslagssted på driving-range og 
Trackmann-bygningen. 
 
I den forbindelse fjernes enkelte udslagsmåtter mod vest og området med 
udslagsgræs rykkes længere mod nord så det stadig vil være muligt af slå ud fra 
græs. 
 
Tømmerarbejdet påbegyndes i løbet af juli måned. 
 

6) Aflåsning af klublokale, bagrum m.m.  

 
Lige en lille reminder om, at klublokale og bagrum skal aflåses når man er den 
sidste der forlader området. 
 
HUSK også at låse bagdøren ud til hul 10 og HUSK at låse døren fra gang ved 
toiletter indtil klublokalet. 
 
Campinggæster har via nøgleboks adgang til toiletter, omklædning og bad når 
klubhuset af aflåset – men ikke til klublokalet. 
 
 

7) Andet 

 
Vil du hjælpe klubben med at få tilbagebetalt moms for 2022 
Vi mangler stadig donationer for at nå op på 101 personer. 
 
Mindst 101 personer skal donere 200 kr. til Tønder Golf Klub for at klubben kan 
blive omfattet af ordningen. 
Se mere i nyhedsbrev nr. 2 - marts 2022: Microsoft Word - Nyhedsbrev nr. 2 - marts 
2022 (tondergolfklub.dk) 
 
 
 
 



Klubturneringer 
 
 Næste turnering er Pinseturneringen mandag, den 6. juni 2022. -  

Tilmelding på Golfbox - GolfBox 
 

 Starttidspunkt for klubturneringer er i resten af sæsonen ændret kl. 10.00. 
 
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 
 
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 

 

 

 


