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Det er en underlig tid, disse Coronatider – det er det også for Tange Sø Golfklub. 

De aktiviteter vi normalt vil have været i gang med er sat ud af spil, men der sker stadig nogle ting i 

klubben, som Bestyrelsen gerne vil orientere Jer om. 

Tak til Bent Madsen 

Bent Madsen er fra den 31. marts fratrådt sin stilling som Golfmanager, og Tange Sø Golfklub vil gerne 

takke Bent for den indsats, han har udført som Golfmanager siden 2016, og vi ønsker ham al mulig held og 

lykke i fremtiden. 

 

Sekretariatet 

Bestyrelsen er nu i gang med at kigge på, hvordan vi skaber det fremtidige set-up omkring sekretariatet. 

Der er lavet en aftale med Tobias om, at han passer sekretariatet, i det omfang han kan, indtil vi har fundet 

en ny løsning. 

 

Ny caféleder 

I tiden inden Danmark lukkede ned, fik vi en aftale på 

plads med vores nye Caféleder. Vi har fornøjelsen af at 

byde velkommen til Henrik Lind, 53 år. 

Henrik har de seneste 27 år drevet egen slagterforretning, 

”Slagter Lind”, i Randers Midtby, og med den baggrund er 

vi i Bestyrelsen sikre på, at han kan medvirke til at skabe 

en endnu større udvikling i Caféen. Henrik bor privat med 

sin familie i Randers, og er selv ivrig golfspiller, samt 

fodboldfan, og er ofte at finde på lægterne i Randers FC. 

 

Henrik får ansvaret for Caféen, men han skal ikke lave 

arbejdet helt alene. Vi har også ansat Mikkel Ramsdal, 23 

år, som medhjælper. Mikkel er et kendt ansigt i Tange Sø 

Golfklub, da han har hjulpet til i Caféen i den forgangne 

sæson. Mikkel bor privat i Ulstrup og er netop startet op 

med golf, som han håber at kunne gøre mere ved i denne 

sæson. Henrik og Mikkel glæder sig til at komme igang, og 

ser meget frem til at møde både medlemmer og gæster i 

Tange Sø Golfklub. 

Hjemsendelse af medarbejdere 
Da Caféen som bekendt stadig er lukket, er Henrik blevet hjemsendt, inden han rigtig kom i gang. Mikkel 

skulle være startet den 1. maj, og hans ansættelse vil som situationen er lige pt. blive udsat, indtil Caféen 

kan åbne op igen. 

Derudover er PGA Træner, Lars Davidsen, og Green-keeper Kim Søgaard også hjemsendt. De er hjemsendt, 

dels fordi de ikke har mulighed for at udføre deres arbejde for Tange Sø Golfklub, men også fordi, at det 

giver mulighed for at forhindre afskedigelser. Samtidig kan der søges lønkompensation efter de regler, der 

er udstukket som konsekvens af Coronavirussen. 
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Klubaktiviteter 
Klubbens aktiviteter og arrangementer er pt. aflyst frem til og med 10. maj. 

Det betyder, at Åbningsturneringen er aflyst. Bestyrelsen er indstillet på, at Tange Sø Golfklub får afviklet 

en Åbningsturnering, når vi engang får mulighed for det – måske vi i år skal kalde den ”VELKOMMEN 

TILBAGE TURNERING”, da vi kan risikere først at afvikle den i september. 

Genåbning af banerne, træningsfaciliteter og Proshoppen 
Banen har som bekendt været åbnet for spil, med restriktioner, et stykke tid, og fra onsdag den 8. april har 

den været åben for 4-bolde og green-fee spillere. 

Proshoppen åbnede igen op for handel igen, mandag den 13. april. Dette betyder ikke, at Klubhuset er 

åbent, men der er adgang til Proshoppen, med restriktioner. 

Træningsfaciliteterne åbner op fra fredag den 17. april, med restriktioner.  

Afslutningsvis kan vi fortælle, at Bestyrelsen også arbejder på anden vis end normalt. Bestyrelsen mødes 

ikke i klubhuset, men over telefonen på telefonmøder. I denne tid mødes vi oftere, da DGU, Regeringen og 

Sundhedsmyndighederne løbende melder nyt ud, som kræver beslutninger i forhold til Tange Sø Golfklub. 

Det har i særlig grad handlet om banelukning/-åbning og retningslinjerne herom. 

Vi håber, at I på trods af omstændighederne i denne tid får spillet lidt golf og nyder banerne. 

Pas på hinanden!   

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Tange Sø Golfklub 
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Forholdsregler 
 Klubhuset, Caféen, vaskepladsen og ALLE toiletter er lukket. 

 Lockerrummet er åbent – der står håndsprit ved indgangen, der skal benyttes før og efter. Der må ikke være 
mere end 2 personer i lockerrummet ad gangen. 

 Bænke og skraldespande er blevet fjernet fra banen. 

 Alle river er fjernet fra bunkers, og bunkers betragtes som waste area. Jævn dog gerne sandet ud med foden, 
når I forlader bunkers. 

 Der er sat ”propper” i alle hulkopper, så bolden kan samles op, uden berøring af flagstangen. 

 Det er ikke muligt at leje buggies. 

 Det er ikke muligt at leje udstyr, til spil på Pay & Play banen. 

 Det er ikke muligt at få scorekort, der henvises til at bruge Golfbox app’en, eller udskrive tilsendte scorekort 
(pr. mail den 08.04.2020, til medlemmer af Tange Sø Golfklub) 

 Alle klubaktiviteter og arrangementer er aflyst til og med den 10. maj – risiko for forlængelse. 

Restriktioner for spil på golfbanerne! 
 Book og bekræft Jeres starttid via Golfbox hjemmefra, eller via Golfbox app’en. 

 Hold afstand! – både før, under og efter runden. 

 Mød ikke op på 1. tee-sted mere end fem minutter før Jeres starttid. 

 Det er tilladt for private ejere af buggies eller lignende at køre på banen – dog kun én person i buggien! For 
medlemmer af samme husstand er det tilladt at køre to personer sammen.  

 Gå direkte til bilen og forlad området, så snart runden er overstået. 

Restriktioner for brug af træningsfaciliteterne! 

Indspils- og puttinggreens: 
 Kun med anvendelse af egne bolde 

 Max 4 personer af gangen på indspils- og puttingreens 

 Vis hensyn! Har du brugt faciliteterne længe, og der står andre og venter, så lad dem komme til. 

Der er sat ”prop” i hulkopperne, som det er kendt fra banerne. 

Træningsbanen: 
 Boldkurvene skal sprittes af før og efter brug, og sættes på plads. 

 Træningsboldene er afvasket. 

 Max 8 personer på træningsbanen af gangen, foruden personalet. 

 Vis hensyn! Har du brugt faciliteterne længe, og der står andre og venter, så lad dem komme til. 

Der bliver lagt 8 måtter ud, med 2-3 meters afstand i mellem. 

Restriktioner for handel i Proshoppen 
 Henvend Jer ved terassedøren, på forsiden, til klubhuset, eller ring på 86 65 95 03, og personalet vil lukke Jer 

ind i Proshoppen. 

 Jeres hænder skal sprittes af ved ind- og udgang fra klubhuset. 

 Der er kun adgang til Proshoppen – alle andre områder i klubhuset er lukket. 

 Der må ikke være mere end 2 personer i Proshoppen af gangen, foruden personalet – derfor kan der 
forekomme ventetid. 

 Personer med symptomer på sygdom frabedes. 

Proshoppen er åben alle ugens dage, fra 10.00 – 14.00! 


