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Så blev den danske sommer mere normal
igen
Rapport fra Golfspilleren i Centrum fra juni
måned 2018
Når vi kigger i banen er medlemmernes anke for
det meste det vi godt kendte i forvejen vores
greens og hurtigheden herpå.
Dette har baneudvalget i flere omgange skrevet
om det lange seje træk der er igangsat her, for at
forsøge at forbedre dette.

Efter en helt fantastisk og
usædvanlig lang periode med
sommervejr ud over det
sædvanlige, ligner den danske
sensommer igen sig selv.
Regnen er for banen en rigtig god ting og også for
mange af vi andre. Så nu kan vi igen få normale
forhold at spille under.

Vores klubliv her ligger vi stadigvæk rigtigt flot
sammenlignet med andre klubber lokalt og i
Nordjylland. Det er vi glade for idet det er en
medvirkende årsag til at vi kan få nye
medlemmer.

Greenfee indtægter
Vejret har betydet at vi ser bedre muligheder for at
nå det budgetterede tal i 2018. Her krydser vi
fingrene for vi ikke får et lignende vejr som i
september 2017. Såfremt vi får normalvejr
forventer bestyrelsen på nuværende tidspunkt at
vi når budgettet.

Nedenfor har jeg opliste forskellige målområder
og hvordan vi står i forhold til sammenlignelige
klubber vores egne medlemmer bedømmelse
Banen her rangeres vi som nummer 26 ud af 104
klubber, så det er godkendt
Klubliv her rangeres vi som nr. 5 af 104 klubber,
særdeles godt
Restaurant her rangeres vi som nr. 82 ud af 91
klubber, her er der plads til forbedringer
Klubhus her rangeres vi som nr. 52 af 104
klubber, her er der også plads til forbedringer, når
økonomi tillader det.

Regnskab 2018
Regnskab ser også fornuftigt ud på indtægts og
udgiftssiden, den eneste ubekendte nu har er
Frederikshavnerordningen som vi ikke kender det
endelige resultat af
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Træningsfaciliteter her rangeres vi som nr. 49 ud
af 104 klubber, her er der også plads til
forbedringer, økonomi.
Proshop her rangeres vi som nr. 3 ud af
90klubber, Flot
Ledelse her rangeres vi som nr. 7 ud ag 104. Flot

Fra Gæster som melder tilbage her er der stor
tilfredshed med den modtagelse der er i Sæby
Golfklub, den er helt i top.
I ønskes alle en god sensommer og efterår hvor vi
håber vejret er med os alle, med rigtigt mange
golfture inden sæsonen slutter.

Sæby Golfklub
Svend Larsen
Bestyrelsesformand

Priser og produkter her rangeres vi som nr. 6 ud
af 104 klubber. Flot

Fra fairwaybunkeren på hul 8 kan man skimte damernes teested, - en grøn plet midt i alle de golde farver
da tørken var på sit højeste
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Greenkeepers info
Greenkeeperne fortæller:
Nu er der endelig kommet lidt vand, og vi prøver
at se om vi kan få liv i fairway både med
afspænding og en lille smule gødning de næste
par uger. Dette i håb om at få de eksisterende
græsser i gang igen, det vil så vise sig om alt
kommer eller om der vil blive behov for
eftersåning de mest udtørrede/slidte steder.
Ellers står den forhåbentlig på noget mere klipning
på diverse områder, reparationer af bunkerkanter
og reparationer på stier og diverse områder hvor
der har været meget slitage pga. den meget tørre
sommer og spil.
Der vil også blive foretaget en eftersåning af
greens når der er et passende tidspunkt ift. vores
bookinger af medlemmer og gæster.

Hul 14

Læs mere om afspænding og behandling af
fairways på side 10.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne

Greenkeeper Lasse Christiansen i fuld gang med at klippe green
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Sæby Golf Café
Keld fortæller

.

ONSDAG DEN 22. OG
TORSDAG DEN 23. AUGUST
har vi særpris på øl-klippekort
OBS: Gælder KUN disse 2 dage
Klippekort (10 mellem fadøl)
Kr. 350,(spar 100 kr. ift. normalprisen på øl)

GRATIS vinsmagning
Onsdag den 22. og torsdag den 23. august holder vi åben vinsmagning fra kl. 12-19 med 8-10 vine.
Arrangementet er selvfølgelig GRATIS, og vinene vil kunne købes til engrospriser i kasser med 6.

Hold godt øje med tavlen: Nyt menukort lige om hjørnet
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Proshoppen
ÅH NEJ! Jakob har købt for mange poser hjem, og har ikke plads på lageret!
Dem skal han gerne af med igen.
HJÆLP HAM og kom til sommertøjsudsalg:

Årgangs- & klubmesterskaberne
Næste turnering er turneringen, hvor vi skal have kåret en masse årgangsmestre, ligesom vi selvfølgelig
også skal have kåret klubmestrene hos damer og herrer. Dette foregår den 8. og 9. september. Tilmeldingen
er allerede åben.
Næste klubturnering er søndag den 16. september: Trafikcenter Sæby Syds turnering
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De små historier fra dagligdagen (del 1)
Efter LANG tørkeperiode og som
deraf følgende rygeforbud er det
nu igen tilladt at ryge på golfbanen

Regionsgolf D i 1/8-finale
Efter matchen i Brønderslev mod Hals. De
smiler stadig - det knappe nederlag på 6-5 til
trods. Men det er også hele essensen af
Regiongolf – hygge og gode oplevelser.
Fra venstre: Kenneth Pedersen, Erik Larsen,
Preben Ravn, Jytte Sandager, Mette
Fabricus & Hans Jørgen Goth-Andersen

Slotssøstrene synger altid til spisninger –
simpelthen så hyggeligt her i klubhuset 

Vi har haft flere klubber udefra på besøg i år efter vi
har indført tilbuddet om greenfee og buffet.
På de dage hvor deres besøg falder sammen med
Slotssøstrene/Slotsbrødrene har vi lavet en fælles
gunstart og haft rigtig gode erfaringer med det.
Her er det senest da Blokhus var på besøg
mandag den 6. august og Peter Chemnitz (som
altid) leverede en underholdende og varm
velkomst.
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Sidste turneringsweekend for dameeliten
Hvide Klit - Sæby
Jeg drømte mig en drøm i nat. 😊
Jeg er ved at komme for sent til match, men heldigvis er der nogen som har sørget for at holdkortet er udfyldt
og afleveret til tiden, pyha det var godt, men pludselig får vi at vide at Mette ikke må spille, da der er noget vi
har glemt at fortælle, så hun er blevet diskvalificeret. Øv også, så har vi tabt den match med 1-0. Så bliver
Zita så nervøs, at hun nægter at spille, ej hvad er det nu for noget. Og så skal den pokkers rive foldes
sammen og jeg kan ikke finde ud af, så jeg er lige ved at komme for sent til min teetid, men heldigvis når jeg
det. Da jeg så står og er klar til at slå ud på hul 1, så ringer min telefon. Men heldigvis er det mit væggeur der
ringer og det hele har bare været et mareridt.
Sådan startede dagen for Jonna, og naturligvis skulle vi have den fortalt da vi mødte til match i Hvide klit,
dejligt at starte dagen med et godt grin😂😂😂😂😂
Lidt gråvejr og en frisk vind fra morgenstunden, vi håbede bare på at det ikke skulle være det, der skulle
være linjen for vores spil på banen.
Lært af sidste års fejltagelse, rystede vi posen, og stillede med en ny holdopstilling, så Mette, Zita og Janni
skulle spille singler og Jonna og Ingrid skulle spille foursome. Vi tror, at det måske var det, som rystede
vores modstander, da vi kunne konstatere at det blev til sejre hele vejen rundt.
1. single sejr til Mette Linkhusen
3-1
2. single sejr Zita Christensen
5-4
3. single sejr Janni Jæger Christensen
4-2
Foursome med Jonna Kejser og Ingrid Harde vinder
5-4
Rigtig dejligt at forlade Hvide klit med en sejr på 9-0

Fra venstre Jonna Kejser, Zita Christensen, Mette Linkhusen, Ingrid Harde & Janni Jæger
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Dameeliten – fortsat..
Sæby – Sindal
Tidligt start og vi mødes i på rangen kl. 7.00. I dag har vi lidt mere ro i maven, efter sejren mod Hvide Klit. I
dag kunne vi spille frit, da vi er sikre på, at skulle spille om oprykning, selv med et nederlag. Vejrudsigten ser
ikke for lovende ud, der loves regn, men det kan ikke tage humøret fra os. 😊
Godt hjulpet af vores startere gennem sæsonen, Lynge Lindgren og Allan Kristiansen starter vi ud kl. 8.00.
Regnvejret lod vente på sig, den kom først dag vi kom til bagni. Heldigvis gik dagen som vi havde håbet,
med sejre hele vejen rundt. Og vi kunne slutte turneringen som sikre vindere.
1. single sejr til Mette Janum Linkhusen
2. single sejr til Ingrid Harde
3. single sejr til Jette Nymark
Foursome med Zita Christensen og Janni Jæger Christensen vinder

9-8
1-0
7-5
1-0

Dagen slutter vi af med lækker tapas og hyggeligt samvær hos Jette Nymark. Tusind tak for dejlig mad.
En stor tak skal også lyde til Jakob, som har hjulpet os med træning og god mental opbakning igennem
sæsonen.

Til slut vil vi håbe at I sender os en venlig tanke d. 15.
sept. hvor vi spiller oprykningsspil på Vestfyn banen.

Fra venstre: Ingrid Harde, Janni Jæger, Zita Christensen, Mette Linkhusen, Emma Berg Axelsen, Jette
Nymark & Jonna Kejser
Stor tak til Ingrid Harde for hendes gode indlæg til Golferen i sæsonen indtil nu.
Vi krydser fingre for Jer til september
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Greenkeeperne hjælper vandet på vej..
I den seneste uge har vores greenkeepere brugt en
del energi på at prikke fairways og greens. Derudover
sprøjter de afspændingsmiddel på fairway lige inden
vejrprognoserne melder regn.
Men hvorfor egentlig det?
- Når der sprøjtes med afspændingsmiddel trækker
vandet ned jævnt over det hele, ikke kun hvor de selv
vil, for så søger det nemlig automatisk hen hvor der er
mest grønt i forvejen)
Når overfladen er så tør som den har været under den
ekstreme tørkeperiode svarer det til at tørre vand op
med helt nye håndklæder. De kan simpelthen ikke
absorbere vandet korrekt, men med de rette midler
lykkedes det bedre og allerede nu spirer græsset så
der er håb væksten.

Sprøjter fairways med afspænding

Fra 1. april til 1. august var der registreret 6 mm. regn
her i golfklubben. Heldigvis har de seneste par uger
givet lidt ekstra vådt fra de himmelblå

Prikker fairways

Afspænding på greens

Prikker greens
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Tænk over hvad du efterlader i bilen..
Onsdag den 11. juli blev vi i klubhuset gjort opmærksom på, at der i en
bil på parkeringspladsen sad en lille hund, hvor gæsterne kun lige havde
slået ud på hul 1. Det måtte vi naturligvis reagere på, og det endte med
at gæsterne fik valget mellem at hente hunden eller overdrage nøglerne
til os, så vi kunne passe den imens – hvorefter vi hurtigt fik nøglerne og
hentede den lille tørstige ven, som sad uden vand og i en sort bil på en
af sommerens allervarmeste dage.
Hunde er hjertelig velkomne på golfbanen i snor, og selvfølgelig så
længe de ikke efterlader sig små ’gaver’ derude som ikke samles op
eller bevæger sig på greens og teesteder.
Historien endte heldigvis godt og den lille hund blev passet godt på
i sekretariatet i alle 4 timer indtil den blev hentet igen.
Vi havde ikke forudset at nyheden ville ende på forsiden af BT (se ovenfor)
efter vi lagde en advarsel på vores Facebook-side om at efterlade hunde i biler
– og så endda over Laudrup!
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De små historier fra dagligdagen (del 2)

I september måned får vores sponsornetværk besøg
af lokale iværksættere af en ganske særlig kaliber:
Søstrene Anne & Katrine Lindgren holder oplæg om
deres nystartede tøjmærke byLindgren, - børnetøj,
som er spået til at blive blandt de helt store. Det
oplæg glæder vi os meget til
Anne & Katrine er faktisk døtre af vores
hårdtarbejdende ildsjæl her i klubben: Lynge
Lindgren.

PAS PÅ HUGORMENE
- Denne fyr mødte Niels Chr. Madsen på
15’erens green. Han troede egentlig det var
en pind som han ville flytte, og den blev
hidsig og væste af ham. Heldigvis holdt
Niels Chr. sig væk og blev ikke bidt – men
hvad score han fik med sig hjem derfra lyder
historien ikke noget om 

Her er den uden zoom på hans kamera..
Man forstår tydeligt hvorfor han ikke troede
det var en hugorm før han kom helt tæt på!
TAK for billeder og historie til Niels Chr.
Vi har mange gode glade private klubber på besøg,
- her er en af dem der for nylig besøgte os: De
Lyserøde Svin (gad vide hvor det navn kommer
fra? Møder du Michael Lyrhøj så spørg ham da lige
ad  )
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2. division klarer skærene
Ved sæsonstart var målet for 2. division (herrelite) at blive i 2. division. Holdene de skulle møde var 2
nedrykkere fra 1. division og et tidligere 2. divisionshold, så på papiret var det svære modstandere
Sæbyherrerne skulle møde.
Rækkens 2 svageste hold var på forhånd udset til at være Blokhus og Sæby, så nøglekampen hed hjemme
mod Blokhus.
I den allerførste spilleweekend fik Sæby overtaget over Blokhus, da de var så dygtige (måske også lidt
heldige) at slå Viborg på hjemmebane, så nederlag ude mod Blokhus på 12-6 gjorde at vi som minimum
skulle slå Blokhus hjemme senere på sæsonen. Det klarede vi i lørdags med en 12-6 sejr hjemme og
dermed en 3.plads i rækken, der sikrer os også 2. division næste år.
Kvalifikationsholdet i herrerækken kunne med 2 sejre i den sidste weekend have haft muligheden for at
rykke op, men en tæt kamp hjemme mod Læsø endte i nederlag og dermed ingen chance for oprykning til 5.
division.
Herreeliten i Sæby Golfklub består af 18 spillere og 1 holdleder. Størstedelen af truppen er mænd omkring
de 40 år, men klubbens juniorarbejde de sidste år gør, at 2-3 juniorer kommer ind i truppen indenfor den
næste årrække.. Lige pt. er Rasmus Sandager & Jakob Dahlmoes de yngste på holdet, som vi i de
kommende sæsoner forventer os meget af.
Elitearbejdet i klubben er yderst væsentligt, da det kan virke inspirerende for de unge juniorer. De får nogle
forbilleder at se op til og den vej igennem forhåbentlig bevarer interessen for golf.
Vi bør være stolte af i en klub som Sæby, at have et hold der i en årrække har været med i 2. division, og der
bliver lagt mange timer på træningsbanen for at kunne spille med her. Ofte møder holdet spillere der til
dagligt begår sig på Ecco-touren, og vi kan kun anbefale vores medlemmer at komme med ud og se når de
spiller, - der bliver virkelig spillet god golf på banen de dage med slag som vi fleste kun drømmer om at
kunne slå.

Herreeliten fotograferet i 2017
Fra venstre: Steffen Strøm, Mads H. Nielsen, Jakob Thiessen, Martin Michno, Claus Munk Andersen, Jan
V. Sørensen, Henning B. Jensen, Kim Albæk, Rasmus Lindgren, Claus S. Kristiansen, Allan Kastrup,
Jesper Christensen & Træner Jakob Borregaard
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Gæst nr. 2.500
At mange gæster valfarter til vores kære golfklub: Det skal da fejres
- og hver af dem hjælper os med at få klubkassen til at løbe rundt
Derfor stod vi klar med en stor kagemand fra den lokale bager i dagens anledning. Vi holder generelt øje med
besøgstallet og vidste godt at vi i løbet af dagen ville med hvornår vi rundede den magiske grænse. Kl. 11.50
gik gæst nr. 2.495 og 2.496 ud og kl. 11.30 fulgte af et hold på 11 fra Aalborg Sportshøjskole, som altså blev
de heldige og kunne sammen dele den store kagemand.
Og de blev rigtig glade
I løbet af uge 29-30 og 31 har vi haft i alt Gæsterne fra Aalborg Sportshøjskole kommer en del her i de næste
3 uger, hvor i alt 97 gæster har besøgt os i forbindelse med golfhøjskoleophold. Alle har de fået træning ved
Jakob 3 gange ugentligt efterfulgt af frokost i caféen og 18-hullers spil på banen.
Til sammenligning er vi ca. 150 gæster foran sidste år på besøgstallene, men da der gik længe inden vi kunne
tage fuld pris og vi har flere 4golf gæster er vi en smule efter budgettet endnu.
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Hole in one: 2 dage i træk
Onsdag den 19. juli var en festdag, da vi rundede 2.500 gæster
for året til dato, men festen sluttede ikke her, for i forbindelse
med Damedagen lavede Ulla Skov hole in one på hul 16. - Og de
forstår at fejre det i damedagen, hvor klubmedlemmerne stod klar
med flagallé da Ulla vendte tilbage til klubhuset senere samme
aften.
Allerede dagen efter: Torsdag den 20. juli til herredag var Allan
Kastrup den imponerende golfspiller der kunne gøre bedriften
efter, - dog på hul 14, og det er dermed første gang i klubbens
historie at det er sket 2 dage i træk. Allan mente også det var på

tide med en hole in one, da han har betrådt golfbaner i hele
verden igennem de sidste 24 år (og som bonusinfo faktisk også
tit er med Ulla og hendes mand Jørn på ferie på disse golfbaner).
Til både Ulla og Allan ventede der i klubhuset en god whisky, - og
det til glæde for de mange medspillere fra både damedagen og
herredagen. Spar Nord Sæby er sponsor på hole in one-Whisky.

Hole in one på udebane
Alle golfspillere drømmer om DÉT perfekte slag, hvor den
bare går i på 1. Men hvem ville ikke gerne gøre det med
parmatchklubben på tur?
- Det skete for Birgit Kaptain, da de søndag den 11. august
gæstede Ørnehøj på hul 24. På netopdet hul var der nærmest
flaget konkurrence, og på teestedet havde de netop talt om
at flaget egentlig stod lidt i vejen lige foran cuppen, - men
åbenbart ikke nok i vejen, for Birgits slag trillede direkte i, og
selv om de ikke selv kunne se det var de ikke i tvivl da de så
Ole Brassøe dansede Cancan og juble.
I klubhuset byttede Birgit sit scorekort væk for en flaske Whisky,
og helt ekseptionelt er det da at de var hele 3 personer der lavede
hole in one i Ørnehøj netop den dag!
Alle de 3 dygtige golfspillere optages i DGU’s Book of fame og får
tilsendt bevis samt særligt bagtag pga. bedriften 
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Veteranerne bliver i 1. division
Veteranholdet i 1. division har nu færdigspillet deres 6 kampe og resultatet blev en 3. plads eller næstsidst i
puljen afhængigt af hvordan man ser på det. Sæby var i år i pulje med Aarhus, Viborg og Ørnehøj, og
Ørnehøj måtte lide den tort at rykke ned i 2. division. Aarhus blev vinder af puljen og skal nu spille om at
blive Danmarksmester. Der var ellers hårde ods imod Sæby, idet både Aarhus og Ørnehøj er hold med
væsentligt lavere handicap end vores. Kun Viborg er nogenlunde på samme niveau.
På holdet var Jytte Dall, Bente Thomsen, Per Åke Poulsen, Thorkil Jørgensen, Flemming Kejser, Kresten
Steen, Peter Brassøe samt undertegnede som kaptajn, og alle har ydet en fremragende indsats. Flere andre
var sat på som reserver, men der blev ikke brug for andre end de nævnte, men tak alligevel for at stå til
rådighed.

Spænding til det sidste
Sæby startede lidt usædvanlig med 3 udekampe som alle blev tabt, men vi fik til gengæld 5 point ud af 6
mulige i de 3 sidste hjemmekampe. Kun mod Aarhus måtte vi dele point, ellers vandt vi over både Viborg og
Ørnehøj. Viborg, Ørnehøj og Sæby sluttede alle med 5 point, og først troede holdet (og Ørnehøj også) at
Sæby var på sidstepladsen og ville rykke ned uanset om vi vandt den sidste kamp, men den måde DGU gør
regnskabet op på gør at det blev Ørnehøj der måtte trække det korteste strå. Der var spænding til det sidste,
men Sæby holdet vidste det pudsigt nok bare ikke.
Poul Thomsen, Holdkaptajn

Flotte lysegrønne greens lyser stjæler al opmærksomheden mellem den udtørrede rough
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Spørgeskemaundersøgelse – hvad bruger
vi den til?
1 gang hvert år får alle medlemmer tilsendt en spørgeskemaundersøgelse – den såkaldte Golfspilleren i
Centrum. Derudover får alle gæster efter sin runde tilsendt det (medmindre det er under 5 uger siden gæsten
har fået fra en anden golfklub).
Men hvad bruger vi resultaterne til?
Som vores formand Svend Larsen skrev om i sin indledning har vi netop modtaget
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.
Vi kan sammenligne os med de øvrige klubber i landsdelen og nationalt, og vi kan se om
ændringer vi har foretaget påvirker Jeres vurdering som medlems-/gæsteskare.
F.eks. kan greenkeeperne aflæse at den utilfredshed der var med ujævne greens i maj måned er udlignet nu,
hvor tilfredsheden er gået op til nu at matche gennemsnittet for Nordjylland. De kan følge udviklingen ift.
banens beskaffenhed i gæsternes vurderinger, og ift. tidligere år når de sammenholder med det arbejde der er
udført f.eks. i forbindelse med eftersåninger af greens, høstning af uklippet rough mv.
Herudover kan bestyrelsen se at kun 5% af de adspurgte svarer nej til at være medlemmer her om 2 år og at
vores medlemmers vigtigste berøringspunkter er:
Når bestyrelsesformanden på de første sider nævner vores resultaters rangering nationalt skyldes det at vi
ved hvert område kan målet netop denne på denne præcise kurve:

Kurven her er den generelle tilfredshed blandt
medlemmerne i Sæby Golfklub

Udover de generelle spørgsmål har respondenterne kunne tilføje kommentarer, og dem får vi også mange
gode af. Her er et hurtigt udsnit:

Besvarelse af banens
beskaffenhed kan ikke
være objektiv for 2018
på grund af den
langvarige tørke

Det havde været rart, at
man kunne købe kolde
drikkevarer på sit visa kort

Generelt vil jeg altid anbefale Sæby pga. den gode
bane og forholdene omkring denne. (uanset hvilken
stand der er). Synes dog det er negativt at der
meget lidt liv i klubhuset og dette er jo nok lidt et
resultatet af cafeen ikke har åbent når der er folk
der går ud eller når de kommer ind. Men det er en
personlig holdning.

Der mangler huller til
gummi-tee i
måtterne på driving
range.
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En klokke på hul 3 f.eks
ved gul tværgående
hazard. Så ved man det
er sikkert at slå ud.
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Sæby’s Bogholderi & Regnskabs
turnering
Søndag den 5. august blev der spillet endnu en klubturnering, denne gang var det Sæby’s Bogholderi &
Regnskab som var sponsor.
Der var flot fremmøde med hele 88 deltagere, men husk at vi altid gerne vil være flere, så husk Jeres
spillemakkere på, at de kan melde sig til turneringerne.

Resultaterne blev således i de 4 rækker.

A-rækken - netto slagspil
Allan Kastrup
Per Åke Poulsen
Nicolaj Karstoft

B-rækken – stableford
Ervin Ottesen
Jens-Kristian Simonsen
Svend Larsen

70 netto
72 netto
74 netto

35 point
35 point
34 point

C-rækken – stableford
Bent Ebbesen
Anne Grethe Schneidereit
Jimmy Overgaard

38 point
38 point
37 point

D-rækken – stableford
Rikke Kirshøj Frandsen
Lone Skjærlund Egetoft
Lars Berg Nielsen

42 point
41 point
36 point
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Juniorerne
Juniorafdelingen har haft en god sæson, som
fortsat er i fuld gang. Der er 2 Kredsturneringer
tilbage; 25/8 i Hjørring hvor vi er tilmeldte både 18
huller og 9 hullers turneringen for spillere med
banetilladelse. Derudover er der i Hjørring
mulighed for at tilmelde spillere uden
banetilladelse hvor vi har spillere med på 6 og 9
huller. Vi håber på at vi alle kommer til at spille i de
nye polotrøjer som er bestilt hjem ;).
Juniorafdelingen solgte i foråret skrabelodder for
Diabetesforeningen, hvilket indbragte 2.100 kr som
vi har besluttet skal anvendes til indkøb af
poloshirts. Samtidig har vi søgt en lokal fond om
tilskud, så vi satser på at tøjet når at komme hjem
til den kommende turnering. Så må print følge efter
når en eventuel aftale er i hus med fond/sponsor.

Sidste kredsturnering for i år er den 15/9 i
Brønderslev. Den 14/9 har vi et af vores superfredag-arrangementer i klubhuset for alle
juniorerne, så det kunne godt være oplagt at vi
overnatter i klubhuset og følges ad til turnering i
Brønderslev ;). På disse super-fredage spiller vi
typisk på stor bane alle mand (3,6,9 eller 18 huller
– alt efter erfaring/kunnen/banetilladelse) hvorefter
der er bestilt mad hos Keld i klubhuset. Herefter
hygges der med spil, konkurrencer eller andet.
Slutteligt plejer vi at spille ”nat-golf” med lysende
bolde på hul 10 & 9 til stor fornøjelse for både
store og små spillere. Det er sædvanligvis en rigtig
hyggelig aften, hvor vi lærer hinanden godt at
kende på tværs af alder og køn.
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Det snakkede vi om i august 2010
Uddrag fra Golferen august 2018 (medlemsblad nr. 88):
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Sæsonens slutstilling for klubbens hold i
Danmarksturneringen (eliten)
Kvalifikationsrækker Damer
Sæby – Hjørring
9–0
Sindal – Sæby
0–9
Sæby – Hvide Klit
9–0
Hjørring – Sæby
3–6
Hvide Klit – Sæby
0–9
Sæby – Sindal

Sæby
Hvide Klit
Hjørring
Sindal

Kampe
6
6
6
6

Vundet
6
4
2
0

9–0
Tabt
0
2
4
6

Scores
51 – 3
30 – 24
19 – 35
8 - 46

Point
12 !!!
8
4
2

Damerne spiller oprykningsspil på Vestfyns Golfbane den 15. september 2018.

2. division Herrer
Sæby – Hjørring
Sæby – Viborg
Blokhus – Sæby
Hjørring – Sæby
Sæby – Blokhus
Viborg – Sæby

Hjørring
Viborg
Sæby
Blokhus

Kampe
6
6
6
6

2 – 16
10 – 8
12 – 6
14 – 4
12 – 6
18 – 0
Vundet
5
4
2
1

Tabt
1
2
4
5

Scores
68-40
74-34
34-74
40-68

Sæby spiller også i 2. division i næste sæson
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Point
10
8
4
2
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Kval-rækken Herrer
Sæby – Hvide Klit
Sæby – Brønderslev
Læsø – Sæby
Hvide Klit – Sæby
Sæby – Læsø
Brønderslev – Sæby

Brønderslev
Læsø
Sæby
Hvide Klit

Kampe
6
6
6
6

8–4
2 – 10
8,5 – 3,5
2 – 10
5,5 – 5,5
10 – 2

Vundet
5
4
2
1

Tabt
1
2
4
5

Scores
47,5 – 24,5
44 - 28
31 - 41
21,5 – 50,5

Point
10
8
4
2

Tabt
1
3
3
3

Scores
54 – 30
41-43
29-55
44-40

Desværre ikke nogen oprykning i denne sæson.
Veteranhold 1. division
Viborg – Sæby
Ørnehøj - Sæby
Aarhus - Sæby
Sæby – Aarhus
Sæby – Ørnehøj

Aarhus
Viborg
Sæby
Ørnehøj

Kampe
6
6
6
6

12 – 2
14 – 0
12 – 2
7–7
9-5

Vundet
4
4
2
2

Delt
1
1
1
1

Sæby redder sig endnu en sæson på alleryderste mandat.
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Point
9
5
5
5
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Åbningstider:
Proshop:
Mandag – torsdag

9.00 – 17.00

Weekender samt helligdage

9.00 – 15.00

Kontaktoplysninger:
Sæby Golfklub
Vandløsvej 50, 9300 Sæby
www.golf-klub.dk
saeby@golf-klub.dk
Telefon 98 46 76 77

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

4 af de friske slotssøstre, der gennemførte 18
huller i regnvejr tirsdag den 14. august.
Vel næsten første regnvejrstirsdag siden april.
Fra venstre: Pernille, Karin, Inge-Lise & Ulla

Sekretær
Inge Møller Thomsen
Tlf. 98 46 76 77
saeby@golf-klub.dk

Pro
Jakob Borregaard
Tlf. 20 32 68 66
borregrd@hotmail.com

Chefkeeper
Jens Bjerregaard
Tlf. 29 62 86 77
jbj-saeby@golf-klub.dk

Restauratør
Keld Hansen
Tlf. 26 12 08 90
keld.hansen-123@godmail.dk

BESTYRELSE:
Formand
Svend Larsen
Næstformand Jørn Sivertsen
Kasserer
Else Steen
Kim Albæk
Kim Bæk
Flemming Sørensen
Kent Launing Christiansen

60 23 75 77
20 41 25 12
24 24 98 14
27 14 94 01
51 33 53 33
30 58 19 02
27 75 63 27

UDVALG:
Baneudvalg:
Kent L. Christiansen
Baneudvalgsformand: Poul Thomsen
Turneringsudvalg:
Jørn Sivertsen
Handicapudvalg:
Jørn Sivertsen
Regeludvalg:
Jørn Sivertsen
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
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