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1) Klub- og aldersmesterskaberne  

 
I weekenden 3.- 4. september blev klubmesterskabet afviklet. 
  
Der blev vist rigtig flot spil og enkelte med tætte opgør.  
 
Klubmester damer: Kaja Vogt  Runner up: Pia Kristensen  
Klubmester herrer: Lasse Roth  Runner up: Kim Riggelsen 
Herrer rækken: Lasse Roth  Runner up: Jacob Tygesen  
Mid-age: Kim Riggelsen   Runner up: Torben Post 
Senior damer: Ursula Nissen  Runner up: Pia Kristensen 
Senior herrer: Jørgen Kristensen  Runner up: Bernd Jensen 
Veteraner damer: Kaja Vogt  Runner up: Ellen Ingemann Pedersen 
Veteraner herrer: Jørgen Petersen   Runner up: Kjeld Hansen  
Super veteraner damer: Bente Solgaard Runner up: Tove Hansen  
Super veteraner herrer: Knud E Z Sørensen  Runner up: Visti Frandsen  
 
Stableford damer: Tove Hansen  
Stableford herrer: Jacob Tygesen 
  
Alle klubmesterne ønskes et stort tillykke  
 
 
 

Klub- og aldersmestre  
2022 



2) Projekterne på driving-range er kommet godt fra start  

 
Vores frivillige og green-keeperne er kommet 
godt i gang med byggeprojekterne på driving-
range. 
 
Et hold af frivillige håndværkere har stået for 
opførelse af trækonstruktionen på 
trænerbygningen og green-keeperne har anlagt 
nyt udslagsgræs (tee-sted) på 800 m2.  
 
I uge 40 påbegyndes opsætning af 
trækonstruktion på overdækket udslagssted.  
Når spær er opsat på denne bygning – ultimo 
oktober - afholdes rejsegilde, hvor klubben vil 
være vært ved et lille traktement - grillpølser og 
en enkelt øl/vand. Nærmere følger.  
 
Flere oplysninger om byggeriet kan ses på: 
Microsoft PowerPoint - Generalforsamling 2022 - foto 

præsentation - prohjekter (tondergolfklub.dk) som var det 
materiale der blev præsenteret på 
generalforsamlingen i februar måned. 
Tegningerne er ændret en del i forhold til 
præsentationen – men giver alligevel et indtryk 
af hvordan det kommer til at se ud. 
 
 
Status på finansiering af projekterne - incl. udvidelse af maskinhal:  

 Tilskud fra LAG-Haderslev-Tønder  kr. 200.000 
 Tilskud fra Norlys   kr.  200.000 
 Donation fra Ecco   kr. 100.000 
 Henlagt i regnskab 2021 – momskompensation  

for regnskabsår 2020   kr. 223.843 
I alt      kr. 723.843 
     ============= 
Hertil kommer momskompensation for afholdt moms i regnskabsåret 2022 som 
forventes at udgøre ca.    kr.  200.000 
Beløbet kommer til udbetaling ultimo 2023 og vil blive anvendt til nedsættelse af 
kassekreditten. 
 
Igen skal der lyde en stor tak til de medlemmer og virksomheder som har doneret  
200 kr. – Vi nåede op på 141 donationer.  
 
 

 

 



2) Arbejder på banen  

 
Som de fleste sikkert har bemærket, har vi fået store problemer med svamp (Dollar-
spot) på flere greens. 
 
Dollar-spot er et træls bekendtskab, idet den er svær at bekæmpe. 
 
Green-keeperne har været i dialog med DGU’s banekonsulenter og vores leverandør af 
gødning for at afklare hvad vi kan gøre for at begrænse / bekæmpe svampen da vi ikke 
må bruge kemiske bekæmpelsesmidler. 
 
Et af midlerne er hyppig luftning og topdressing som vil blive iværksat snarest.  
Der vil blive orienteret herom på hjemmesiden og via GLFR. 
 

3)  Renovering af green 16  

 
Renovering af green 16 er udsat. Dette skyldes materiale og brændstofpriser, der gør at 
renoveringen ikke kan lade sig gøre indenfor den afsatte økonomi.  
I budget for 2023 afsættes beløb til omlægning af green 16 i efteråret 2023. 
 
Se i øvrigt referat fra møde i baneudvalget den 2.9.2022. Referat baneudvalgsmøde 2.9.2022 

(tondergolfklub.dk) 

 

4) Donation fra Laurids Rudebecks Mindefond  

 
Klubben har modtaget kr. 17.000 i donation fra Laurids Rudebecks Mindefond.  
Donationen er givet til vores golfforløb for personer med en kronisk sygdom. 
  

5) De sidste 3 klubturneringer i 2022 

 
De sidste 3 klubturneringer i 2022 er: 

 TGK’s Oktober turnering den 9. oktober   Sponsor: Hans Iversen & Søn 
 TGK’s Tak for hjælp turnering den 16. oktober Sponsor: Tønder Golf Klub 
 TGK’s Afslutningsturnering den 30. oktober Sponsor: Øster Højst Kro 

 
Tak for hjælp turneringen søndag, den 16. oktober 2022: 
Tønder Golfklub er helt og aldeles afhængig af de mange frivillige som bidrager med arbejdskraft 
til at løse forskellige opgaver i klubben. 

Som tak for dette arbejde afholdes søndag, den 16. oktober 2022  
”Tak for hjælp turneringen”. 



Alle der har bidraget med frivilligt arbejde i 2022 kan deltage i turneringen. Klubben er vært ved 
et traktement efter turneringen med efterfølgende præmieoverrækkelse. 

Tilmelding til turneringerne på Golfbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Andet 

 
Landskamp - Danmark mod Sverige i Golf for Veteraner 
For første gang har Danmark udtaget et 60+ landshold i golf som spillede mod Sverige i 
weekenden den 17. og 18. september. 

Jørgen Petersen fra Tønder Golf Klub var udtaget til holdet. Jørgen står som nr. 4 fra højre. 

Danmark tabte desværre landskampen med 7-2 ;-( 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  



Fotos fra klubmesterskabet samt resultat fra regionsgolf kan ses på Tønder Golf 
Klub | Facebook 

 

Venlig hilsen 

Bent Johannsen 
Formand 

 

 

 

 

 
 


