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Sommeren 2018 
Formanden fortæller:  

Banen 
Banen står fint selv om fairway er 

lidt tør, men det giver så ekstra 

meter i golfslagene for dem der 

vælger at rammen den. 

Greens står nu meget fint og ruller 

tilfredsstillende. Så vi må sige at det gode arbejde 

vores greenkeeper personale udfører, som 

sædvanligt fører til et godt resultat. 

Nye golfspillere 
Det gode arbejde begynderudvalget udfører og 

den markedsføring der er sket igen i år har båret 

frugt idet vi har opnået det budgetterede antal nye 

medlemmer. Så velkommen til alle nye 

medlemmer.  

Der skal lyde en opfordring til at tage godt imod 

dem, og give dem den tid og plads på banen det 

kræver når man er nystartet. 

Greenfee spillere 
Her ser regnskabet fornuftigt ud, så nu håber vi 

det gode golfvejr fortsætter resten af året, og vi 

slipper for det dårlige efterår med mange 

banelukninger, og dermed mistede indtægter. 

Lejekontrakt 
Vi har en aftale om en 20årig forlængelse på 

plads indtil udgangen af 2038. Vi vil selvfølgelig 

vende tilbage såfremt der sker ændringer i denne 

del. 

Under alle omstændigheder indkaldes der til en 

ekstraordinær generalforsamling, inden årets 

udgang. 

Alle medlemmer ønskes en rigtig god 

sommerferie, vejret er til golf hvis det er det der 

står på programmet i ferien. 

Sæby Golfklub 

Svend Larsen  

Bestyrelsesformand

 

  

 

Sæby Golfklub 29 år 
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Greenkeepers info 
Greenkeeperne fortæller:  

Den ekstreme tørkeperiode vi har har sat sit præg 

på banen. Som alle kan se er græsset visnet og 

gået i dvale rigtig mange steder, og det samme 

gælder vores arbejde med reparationer og 

eftersåninger af diverse pletter og drænrender.  

Vi vander i det omfang vi har råd til, - især på 

greens og teesteder, for at holde dem nogenlunde 

i live, da de også lider kraftigt under varmen.  

Nogle greens reagerer anderledes end andre, og 

dette skyldes ikke kun tørke, men også dårlige 

vækstlag på nogle af disse områder – så græsset 

har svært ved at holde sig grønt.  

Når vejrsituationen bliver mere ”dansk sommer” vil 

der blive udført arbejde i både greens og rough 

med at få græsset i gang, - dette ved bl.a. 

propning, dressning og eftersåning.  

Ønsker Jer alle fortsat god sommer, og lad os nu 

trods alt nyde det gode vejr mens det er her – selv 

om græsset bliver gult! 

  

Med venlig hilsen  

Greenkeeperne  

Chefkeeper Jens Bjerregaard ruller greens 

Hul 18 på en smuk sommerdag 



  

~ 3 ~ 

Juni 2018 – Nr. 142 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

 

Sæby Golf Café  
Keld fortæller:  

Jeg har købt et stort parti Riesling hjem og er blevet 

eneforhandler i Danmark.  

Præcis samme vin sælger de i England til mere end hvad 

der svarer til 180 kr. flasken.  

SÆRPRIS v/køb af 1 kasse med 6 stk.  

KUN kr. 56,- pr. flaske 

.   

  

Proshoppen  

 

Kære medlem 

Jeg holder ferie fra onsdag den 4. til og med tirsdag  

den 17. juli 2018.  

Jan har været så sød at være stand-in i mit fravær, og er her  

alle dage i butikkens sædvanlige åbningstid.  

Jan har også mulighed for at give lektioner, og de kan bookes i  

shoppen direkte hos ham.  

Åbningstiderne er:  

Mandag-torsdag kl. 9-17 

Fredag LUKKET 

Lørdag-søndag kl. 9-14 

Jakob 

                                                                                

Vores nuværende team af chefgreenkeeper, forpagter (café) og pro er de længst 

’siddende’ i klubbens 29 årige historie.  

Jakob Borregaard, klubpro 2007- 

Jens Bjerregaard, chefgreenkeeper 2008- 

Keld Hansen, Sæby Golf café 2010- 

- og oveni det har vi flere medarbejdere med en imponerende anciennitet i 

greenkeeperstab: Jeppe Sønderby (2007-) samt Jan Hansen (2011-) 

De sidste 4 medarbejdere er nye ansigter, der er kommet til indenfor de seneste år. 
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DGU Elite Tour II damer, piger og Girls Only

 
71 af landets allerbedste kvindelige golfspillere stillede 

til start den 2. juni  fra kl. 7.00 i Sæby Golfklub, hvor 

DGU afholdt ranglisteturneringen Dame Elite Tour. I 

27 graders varme kæmpede de indbyrdes på i alt 3 

runder og det blev til imponerende resultater, - incl. en 

ny banerekord fra blå tee leveret af den kun 13-årige 

Amalie Leth-Nissen fra Hjortespring Golfklub på 69 

slag.  

Forventningerne var høje til den vores lokale 

stjernespiller Mette Janum Linkhusen, som endnu 

engang leverede toppræstation og endte på en flot 

2.plads i Damerækken kun overgået af Karen 

Fredgaard fra Asserbo.  

Med i turneringen på wildcard deltog desuden Zita S. 

Christensen, Emma B. Axelsen & Janni Jæger, som 

præsterede flot, men desværre kom udenfor 

præmierækkerne . 

 

 

 

 

  

At det blev præcis denne turnering var et stort ønske 

hos bestyrelsen, og vi er meget glade for at have 

mulighed for at vores dygtige dame/pigespillere kunne 

være med på hjemmebane.  

Det er et kæmpe arbejde at være vært for en turnering 

af denne størrelse, - men det er obligatorisk hver 3-5. 

år (afhængig af turneringens størrelse), som en del af 

medlemskabet under Dansk Golf Union.  

Vi alle i Sæby kan takke de MANGE frivillige, som 

brugte timer, dage og kræfter på at vi kunne 

gennemføre turneringen så flot som vi gjorde. Der var 

STOR ROS til Jer alle fra turneringslederen, 

dommerne og endda også DGU’s formand Jim 

Staffensen, der kom uanmeldt forbi lørdag 

eftermiddag.  

På næste side kan I se endnu flere billeder fra 

turneringsweekenden.  

13-årige Amalie Leth-Nissen                      Mette Janum Linkhusen fik endnu en  

er banerekordindehaver fra                      podieplacering med en flot 2. plads 

blå tee på 69 slag                     efter en tæt indbyrdes kamp i toppen 
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STOR ROS & TAK til alle frivillige kræfter 

Fra kl. 5 hver morgen stod Jørgen Nielsen & Kim Albæk klar med turneringsleder  til at gøre klar til dagen 

Bag tasterne klarede Flemming Sørensen scoreindberetninger til sent om aftenen, så følgere fra hele landet 

kunne se live scores og på banen stod flere end 20 frivillige klar som banestartere og forecaddies fra start til slut 
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Velkomstskilt 

I tæt samarbejde med Nordjyske Bank, Bouet Skilte og hårdtarbejdende frivillige har vi fået istandsat 

gavlenden ved greenkeepernes værksted, og der er monteret et skilt, der byder Jer alle velkommen til Sæby 

Golfklub. Vi er meget stolte af det færdige resultat. Håber I er enige med os   
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Flisebelægning på Driving Range

Du har helt sikkert opdaget der var gang i et 

større projekt på Driving Range..   

Her har flere af de frivillige knoklet hårdt og 

slæbt/lagt flere tons fliser end de kan tælle. 

Projektet er nu i afslutningsfasen, og resultatet er 

blevet fantastisk.  

 

 

 

En KÆMPE TAK for det store arbejde til Lynge 

Lindgren, Søren P. Sørensen, Allan Kristiansen, 

Jørgen Nielsen, Thorkil Jørgensen  
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De små historier fra dagligdagen  

 

 

  

5 fantastiske frivillige 

har malet lynshelters, 

skraldespande og 

bænkeborde i 

sommervarmen.  

TAK til Ingrid Harde, 

Thorkild Walsted, Maja 

& Ove Pape.  

Sponsornetværksmødet i juni måned blev afholdt i 

Trafikcenter Sæby Syds mødelokaler. Her var der oplæg 

fra bl.a. Leif Stiholt og Thomas Rugholm omkring 

Trafikcentrets historie og dagligdagen.  

Vidste I, at i 2017 har Trafikcentret serveret 9 TONS stegt 

flæsk, og af brændstof sælges der svarende til 2.000 Liter 

hver time, hver dag – året rundt. Simpelthen imponerende.  

Natten til lørdag den 23. juni lagde vi 

faciliteter til depot på Coast2Coasts 

hyggerute. Ca. 700 cyklister forbipasserede, 

hvor frivillige fra Sæby Floorballklub lavede 

pandekager og servicerede de frivillige.  

Her på billedet er Line Dalfoss & Dorthe 

Mejlvang kl. ca. 4.45 og klar til de sidste 

kilometer inden brunch og solopgang på 

palmestranden.  
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Hole in one: 24. juni af Henrik Møller 

Andersen, Dronninglund Golfklub

Henrik Møller Andersen fra Dronninglund Golfklub spillede 18-hullers banen her i Sæby søndag den 24. juni 

sidst på eftermiddagen (efter Spar Nord Turneringen) i selskab med sin far William Andersen, der er medlem i 

Sæby Golfklub. Henrik er en ret habil golfspiller med hcp 4,2, men hole in one havde han ikke (endnu) 

præsteret. Men da de kom til hul 16 og Henrik slog ud var der ingen tvivl - den gik direkte i   

Desværre var klubhuset øde da de kom ind sent søndag aften, men whiskyen fik de nu alligevel med hjem til 

en anden god gang. Spar Nord Sæby er sponsor på hole in one-Whisky.  

En ekstra lille bemærkning til den gode historie er, at Henrik faktisk er den allerførste i 4golf-ordningen, der 

laver hole in one på en af de 4 baner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Herredagen

Torsdag den 14. juni havde Herredagen besøg af 
vores venskabsklub fra Brønderslev med ialt 42 
deltagere. Vi havde en fin match selvom vejret ikke 
var med os. Resultatet blev at pokalen kom hjem 
til Sæby igen 
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Grundlovsmatch v/Dybdahl Erhvervstøj 

- damerne mod herrerne 

Traditionen tro var der Grundlovsdag match damerne mod herrerne. Igennem mange år har turneringen været 

afholdt som fælles dame-/herredag (dog med adgang for alle), men er fra i 2018 ændret til en klubturnering. 

Måske var det dette træk der fordoblede deltagerantallet ift. de tidligere år, - i hvert fald deltog 90 glade 

golfere i turneringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast matchsponsor gennem mange år: Dybdahl Erhvervstøj, Østervrå leverede flotte præmier i alle 5 rækker.  

Vinderne var som følger:  

Dame A:  

1. Else Steen 41 

2. Helle Larsen 36 

3. Janni Jæger 34 

Dame B:  

1. Mette Fabricius 43 

2. Dorte Sander 35 

3. Lone C. Søndergaard 34 

Herre A:  

1. Per Engberg 42 

2. Kim Bæk 39 

3. Nicolaj Karstoft 36 

Herre B:  

1. Michael Christiansen 37 

2. Morten Hvilshøj Sørensen 37 

3. Søren M. Sørensen 

Herre C:  

1. Anders Fabricius 43 

2. Kenneth Pedersen 43 

3. Kurt Frandsen 41 

Kampen om pokalen: Damerne mod herrerne 

2018: DAMERNE TILBAGEVANDT POKALEN
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Spar Nord Turnering 24. juni 

Årets Spar Nord turnering har været en god fast tradition siden klubbens begyndelse, - oprindeligt hed den 

Flagmatch, og blev afholdt hvert år i forbindelse med klubbens fødselsdag. De seneste mange år har den 

heddet Spar Nord Turnering/Spar Nord Open, men igen i år afholdt vi den så tæt på klubbens fødselsdag som 

muligt (27. juni)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lokale afdelingsdirektør Lasse Kjærsgaard Stidsborg var med fra velkomst søndag morgen til 

afslutningen på præmieoverrækkelserne om eftermiddagen. Det var en af årets allervarmeste dage, men der 

blev sørget godt for de 100 deltagere med vådt og tørt flere gange undervejs på banen.  

Vinderne:  

A-rækken:  

1. Mads Espensen -5 

2. Per Åke Poulsen -3 

3. Preben Kejser -3 

B-rækken:  

1. Michael Christensen 46 

2. John Christensen 41 

3. Peter Holst-Hansen 39 

 

 

 

C-rækken:  

1. Helge Wittrup 42 

2. Jan Rohlén 41 

3. Jens Ole Sørensen 40 

D-rækken:  

1. Lone Skjærlund Egetoft 47 

2. Morten Kallehauge 42 

3. Lone Nedergaard Nielsen 40 
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Næste klubturnering: Sæby’s Bogholderi 

& Regnskabs Turnering 5. august 2018 
 

Skynd dig ind i Golfbox og meld dig til, så du ikke glemmer det på grund af varmen eller sommerferien 

 

 

 

 

 

 

DM i hulspil for damer

Vores forsvarende danske mester i hulspil, Mette Linkhusen, var på jagt efter en ny DM-titel i sidste weekend. 

Der blev spillet på Kellers Park Golfklub ved Vejle, og Mette var meget tæt på at gentage bedriften fra sidste 

år.  

Det blev dog til en nederlag i finalen, men vi er stadig meget stolte af at have en så dygtig spiller i klubben, så 

Mette ”keep up the good work”, vi hepper på dig hver gang du repræsenterer Sæby Golfklub ud i det ganske 

danske land  

Mette Linkhusen  

- her fotograferet i forbindelse med DGU Elite Tour II og 

sportsansvarlig Kim Albæk fra herrernes elitehold og 

bestyrelsen  
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Juniorerne 
Første weekend i juni deltog 2 af vores juniorer, - 

Jonas & Sebastian i Stjernegolf 2018 i 

Himmerland.  

Sebastian løb tilmed med en 3. plads i junior 

turneringen - lækkert med en Sæby-spiller på 

podiet. En stor oplevelse var det for de 2 unge 

drenge og et virkelig gennemført arrangement af 

KidsAid  

Årets Stjernegolf på Himmerland Golf & Spa 
Resort arrangeret af velgørenhedsfonden KidsAid 
gav rekordoverskud på to mio. kr. 
- Det oplyser arrangørerne bag golfturneringen 
velgørenhedsfonden KidsAid, som hvert år 
arrangerer blandt andet golfturneringen til fordel 
for syge børn på de danske hospitaler. 

Stjernegolf-turneringen er flagskibet i de 
arrangementer, fonden står bag, og i år skønnes 
støtten at beløbe sig til fire mio. kr. til helt unikke 
oplevelser for børn. 
Cirka to mio. kr. blev skabt over tre dage gennem 
årets udgave af Stjernegolf på Himmerland Golf 
& Spa, der har været afviklet hvert år siden 2000. 

Sponsorerne havde doneret for næsten 800.000 
kr. numre til auktionen, der indbragte 1,2 mio. kr. 
Resten af pengene kom fra salget af firebolde - til 
golfturneringen over to dage for sponsorerne og 
stjernerne fra underholdning, sport og 
erhvervsliv. 
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En hilsen fra dame eliten 
Anden turneringsweekend for dameeliten 

Lørdag d. 16-6-2018 

Sæby – Hvide Klit 

Endnu en match i strålende solskin. Vi starter 

dagen i rangeskuret med rundstykker og hyggeligt 

samvær. 

Til denne match var vi meget spænde på om 

nerverne  kunne stå distancen, da vi havde tabt til 

Hvide Klit i sidste match i efteråret, og dermed 

missede vi muligheden for at komme med i 

oprygningsspillet. 

Det bliv dog til en overbevisende sejr på 9-0  

1. single Mette Janum Linkhusen vinder  7 – 6 

2. single Jonna Østergaard Kejser vinder 4 – 3 

3. single Ingrid Harde vinder 3 - 2  

Foursome med Zita Steenberg Christensen og 

Janni Jæger Christensen vinder 5 – 4  

Så vi naturligvis meget lettede og glade for en stor 

sejr. 

Søndag d. 17-6-2018 

Endnu en dag hvor vi skulle være klar fra dagens 

begyndelse. 

Vejrudsigten så ikke for lovende ud, da der var 

lovet regn og torden, og det skulle vise sig at holde 

stik, da matchen midt i det hele blev blæst af pga. 

regn og torden, efter et kort ophold i klubhuset 

kunne vi igen optage spillet. 

Det blev til en hård omgang med blæst og regn, 

men på trods vinder holdet samlet 6 – 3. 

1. single Mette Janum Linkhusen vinder  9 – 7 

2. single Jonna Østergaard Kejser deler på hul 18 

3. single Ingrid Harde taber 2 - 3  

Foursome med Zita Steenberg Christensen og 

Janni Jæger Christensen vinder   7 – 5 

Rigtigt dejligt med endnu en sejr til holdet.  
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En sommer-hilsen fra sponsorerne:  

 

 

Har du set vores nye samarbejdspartner /sponsor 

Stenaline har sendt et fantastisk tilbud på Bilpakke 

incl. 5 personer i weekenden til Nordea Masters på 

Hills Golfklub den 16.-18. august? 

Derudover bliver der faste rabatter på 

standardpriserne når du booker direkte gennem 

siden www.stenaline.dk/9300golf 

Se meget mere på side 4 

 
Ønsker alle en  

helt fantastisk sommer 

 

http://www.stenaline.dk/9300golf
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Kig i webshoppen HER:  

https://bit.ly/2lUAz3g 

https://bit.ly/2lUAz3g
https://bit.ly/2lUAz3g
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72 huller, 15 timers udelukkende spil og 

170km’s kørsel indimellem 
4Golf i 4 golfklubber på 1 dag 
Fredag den 25. maj fik vi besøg af 2 friske gæstespillere fra Dronninglund Golfklub: Jens Hoff Christiansen & 

Søren Hansen. De havde bestemt sig for at spille alle 4 klubber i 4golf-ordningen på bare én dag. 

Programmet var fastlagt og vejret fantastisk.  

Tee-off:  

04:30 Blokhus Golfcenter 

09:20 Sæby Golfklub 

14:00 Dronninglund Golfklub 

18:30 Ørnehøj Golfklub 

Lidt fakta fra dagen: 

Gået 35.5km = 38.669 skridt 

Slået ca. 400 slag hver 

Gennemsnits score på hhv. 34.75 og 32. 

Højeste score på 41 og laveste på 29. 

Allerede efter runden i Sæby var de 1 time  

foran tidsplanen (½ time ved ankomsten hertil)

Jens’ opfordring til alle efterfølgende:  

”Husk hvor fantastisk 4Golf samarbejdet er. Frit 

spil på 4 fantastiske baner - det kan varmt 

anbefales!!” 

 

 

 

4Golf er en greenfeeordning mellem Blokhus, Dronninglund, Ørnehøj og Sæby Golfklub.  

Den koster kr. 800,- og så kan du til gengæld spille frit resten af året i alle 3 klubber (udover selvfølgelig 

hjemmeklubben). Ønsker du at blive medlem skal du kontakte sekretariatet.  

Bemærk at ordningen kun gælder fuldtidsmedlemmer.    

https://www.facebook.com/hashtag/blokhusgolfcenter?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A6bygolfklub?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/dronninglundgolfklub?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%B8rneh%C3%B8jgolfklub?source=feed_text
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Det snakkede vi om i juli 2007 
Uddrag fra Golferen juli 2007: 
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Åbningstider:  

Proshop:  

Mandag – torsdag    9.00 – 17.00 

Weekender samt helligdage   9.00 – 15.00 

Sekretariat 

Mandag – fredag   9.00 – 14.00 

Sæby Golf Café 

Mandag – torsdag 10.00 – 21.00 

Fredag  10.00 – 18.00 

Weekender samt helligdage 10.00 – 20.00 

Kontaktoplysninger:  

Sæby Golfklub 

Vandløsvej 50, 9300 Sæby 

www.golf-klub.dk 

saeby@golf-klub.dk  

Telefon 98 46 76 77 

 

 

 

 

 

 

Sekretær   Pro 

Inge Møller Thomsen Jakob Borregaard 

Tlf. 98 46 76 77 Tlf. 20 32 68 66 

saeby@golf-klub.dk borregrd@hotmail.com 

Chefkeeper  Restauratør 

Jens Bjerregaard Keld Hansen 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 26 12 08 90 

jbj-saeby@golf-klub.dk keld.hansen-123@godmail.dk 

BESTYRELSE:  

Formand Svend Larsen 60 23 75 77 

Næstformand Jørn Sivertsen 20 41 25 12 

Kasserer Else Steen 24 24 98 14 

Kim Albæk  27 14 94 01 

Kim Bæk  51 33 53 33 

Flemming Sørensen 30 58 19 02 

Kent Launing Christiansen 27 75 63 27 

UDVALG:  

Baneudvalg:  Kent L. Christiansen 

Baneudvalgsformand: Poul Thomsen 

Turneringsudvalg:  Jørn Sivertsen 

Handicapudvalg:  Jørn Sivertsen 

Regeludvalg:  Jørn Siversen 

Sponsorudvalg:  Kim Albæk 

Sportsudvalg:  Kim Albæk 

Begynderudvalg:  Flemming Sørensen 

Husudvalg:  Svend Larsen 

Banekontrol:  Svend Larsen 

Caféudvalg:  Jørn Sivertsen 

Juniorudvalg:  Kim Bæk 

Personale:  Svend Larsen 

Medieudvalg  

(herunder Golferen): Jørn Sivertsen 

 

Vi har brudt skabe op i laden uden registrerede 

lejere. Dermed har vi fået opdateret 

skabsdatabasen og også fået reduceret lidt på 

ventelisterne til underskabe.  

http://www.golf-klub.dk/
mailto:saeby@golf-klub.dk
mailto:jbj-saeby@golf-klub.dk
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