
  

~ 1 ~ 

Oktober 2018 – Nr. 144 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfsæsonen 2018 er snart slut! - Officielt 

Afslutningsturnering 

Den 27. oktober afholdes den 

sædvanlige afslutningsturnering, 

som Sæby Fiskeindustri som 

sædvanligt er sponsor for, hvilket vi 

er meget glade for. Der er pt. 

tilmeldt 67 spillere, så kom ud af 

busken og tilmeld jer denne 

turnering, som altid er hyggelig, og 

tilmed er der altid flotte præmier. 

Nye Golfregler fra 2019 

Det bliver spændende at se hvorledes disse nye 

regler vil påvirke spillet og måske give et bedre 

flow på banen. Jørn Sivertsen vender tilbage når 

vi er klar til at informere vores medlemmer. 

Der vil inden golfsæsonen starter i 2019 blive 

afholdt informationsmøder, så vi alle er klædt på 

til at følge de nye regler. 

1. Klubbens medlemmer skal informeres om 

de nye regler 

2. Klubbens lokalregler opdateres til de nye 

regler 

3. Klubbens banemarkeringer opdateres til 

de nye regler 

 

Såfremt man er meget interesseret i allerede nu 

læse mere om det kan henvises til DGU 

hjemmeside. 

Flow på banen og vores ageren når vi er 

derude - en lille reminder 

Når man bestiller en tid som enkeltspiller har man 

ingen rettigheder til at blive lukket igennem, ej 

heller en to’er-bold, hvor banen er meget besat og 

der går 6 firebolde foran, og der ingen huller er 

imellem disse bolde, så lad nu den sunde fornuft 

råde og væbne jer med tålmodighed og godt 

humør, idet det ingen mening giver at lukke 

igennem.  

Alternativt såfremt man ønsker at gå 2 bold booke 

på tider hvor banen ikke fyldt helt op.  
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Sikkerhedsregler på banen 

Vi har nogle sikkerhedsregler på banen, som vi 

alle bør være meget opmærksomme på, der er 

netop en der i Ryder Cup er blevet ramt i øjet og 

blevet blind, jeg ved godt det er en tilskuer, men 

det kunne lige så godt være en spiller, såfremt vi 

ikke alle overholder gældende regler. 

1. På hul fire er der en lampe, her må der 

under ingen omstændigheder slås ud 

inden den slukker. 

2. På hul 18 er der en klokke, den skal ringe 

inden man slår ud, der er jo enkelte langt 

slående der næsten driver green på dette 

hul. 

3. Her i sæsonen har der været meget tørke, 

hvilket har forårsaget at slagene kommer 

meget længere, hav det i hukommelsen, 

vi kommer sikkert til at opleve det igen. 

 

Regnskab 

Her er vi nået så langt hen på sæsonen, at vi nu 

kan sige det ser fornuftigt ud, og vi kan forvente at 

komme ud med et overskud som budgetteret 

mellem 10.000 -20.000. Det forudsætter der ikke 

er ting der bryder sammen og skal fornyes.

 

Banen 

På trods at tørke med videre syntes jeg med de 

foranstaltninger der er gjort ser det meget 

fornuftigt ud. Husk at rose greenkeeperne for de 

flotte greens og den fart bolden triller nu, det er 

blevet rigtigt godt. 

Idet sæsonen snart går på held, er der jo altid 

rigtigt mange der fortsætter med at spille gold 

vinteren over, og vi kan jo håbe været er med os, 

så vi kan spille langt tid endnu. 

På bestyrelsens vegne 

Sæby Golfklub 

Svend Larsen  

Bestyrelsesformand
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Greenkeepers info 
Greenkeeperne fortæller:  

Nu nærmer efterårs- og vinterklargøringsperioden 

sig. Der er blevet eftersået diverse fairways og der 

vil i nær fremtid blive taget propper op på greens 

for at forberede disse til vinteren. Banen vil 

selvfølgelig være åben så lang tid som 

overhovedet mulig, - under hensyntagen til de 

vejrmæssige udfordringer der kommer.  

Der kommer en vinterbane igen i år på et 

tidspunkt. Den bliver nok lidt anderledes end de 

tidligere år, da det nu kun (måske) bliver 9 huller 

og på en lidt anden måde idet vores græsvækst 

fortsat har skader efter den gode sommer.   

Men den vurdering tager vi først når vi nærmer os 

den tid.  

Ellers vil efteråret blive diverse opgaver mht. 

træer, bunkers, stier etc. lavet ift. det mandskab vi 

har tilbage og de økonomiske muligheder vi nu 

engang har.  

HUSK, at vi er midt i den tid hvor vi har risiko for 
rimfrost. De morgener hvor der er rimfrost på 
græsset lukkes banen til frosten er væk.  
Har I en tidlig morgentid kan I med fordel vurdere 
situationen hjemmefra: Hvis temperaturen ligger 
på 5 grader eller derunder, og der samtidig er klar 
himmel, er der stor sandsynlighed for at der er 
rimfrost og at banen derfor er lukket. Dette vil ske 
indtil græsset er tilstrækkeligt vinterhærdet til at 
man kan gå på det, uden at det tager skade. 

Vi flytter selvfølgelig tiderne i den rækkefølge de 
er booket. 

 
Med venlig hilsen  
Greenkeeperne  

Hul 17  

Det spirer godt på fairway 17 efter vi har eftersået 
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Sæby Golf Café  
Keld fortæller 
 
Åbningstiderne er i øjeblikket vildledende, men følger aktiviteten på banen og i klubhuset.  

Der vil blive gode tilbud på take away 1-2 dage om ugen hele vinteren, og også en fast åbningstid. Denne 

vender jeg tilbage med.  Hold øje med Facebookgruppen for de gode tilbud:   

https://www.facebook.com/S%C3%A6by-Golf-Caf%C3%A9-341034304219/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NorhVin/?tn-str=k*F  

 

Vi laver julekurve og firmagaver i alle prisklasser 

Man kan stadig komme med i vinabonnementet, som leveres ved din hoveddør 1 gang hver måned. Kontakt 

mig på tlf. 26 12 08 90 eller mail: winebyhansen@gmail.com for at vide mere.  

Tak for sæsonen der snart er gået. Her i vinter installerer vi nyt fadølsanlæg med 5 haner og planlægger 

10års jubilæum. Det skal fejres   

/ Keld 

Proshoppen  

 

Jakob lukker ned for vinteren efter uge 42, og har stadig mange gode tilbud i shoppen.  

Det forlyder dog at han holder åbent på lørdage i december, men I skal være opmærksomme på at der er 

lukket fra 22. oktober og indtil 1. december.  

Vi sender info ud når det ellers er på plads   

/ Inge 

 

                                                                             

https://www.facebook.com/S%C3%A6by-Golf-Caf%C3%A9-341034304219/
https://www.facebook.com/NorhVin/?tn-str=k*F
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Årgangsmesterskaber & Klubmesterskab  

Den 8.-9. september kæmpede 47 medlemmer indbyrdes om at blive årgangsmestre og derudover også 

klubmester (M/K). Alle spillere spillede fra scratch – dvs. uden hensyntagen til deres individuelle handicap.  

Vinderne var:  

Mid-Age Damer:  

1. Zita S. Christensen (+5) 

2. Janni Jæger (+29) 

3. Mette Fabricius (+78) 

Senior Damer:  

1. Ingrid Harde (+37) 

2. Kirsten Nielsen (+50) 

3. Anni Svendsen (+67) 

Veteran Damer:  

1. Jette Nymark (+45) 

2. Aase Jensen (+59) 

3. Jytte Dall (+71) 

Herre junior:  

1. Sebastian Winther Larsen (+59) 

2. Jonas Andersen (+83) 

3. Christian Bæk (+93) 

Herrer:  

1. Jakob Bech Thiessen (+7) 

2. Jakob Dahlmoes (+13) 

3. Mikkel Stoffersen (+26) 

 

Mid-Age Herrer:  

1. Claus Munk Andersen (-1) 

2. Kim Bæk (+19) 

3. Kim Albæk (+21) 

Herrer Senior:  

1. Allan Kastrup (+14) 

2. Lars Stoffersen (+32) 

3. Lars Høst (+38) 

Veteran Herrer:  

1. Per Åke Poulsen (+18) 

2. Poul Thomsen (+41) 

3. Peter Brassøe (+45) 

Super Veteran Herrer 

1. Jørgen Nielsen (+26) 

2. Thorkil Jørgensen (+51) 

3. Hans Bundgaard (+55) 

 

De 12 bedste herrer og 4 bedste damer total fortsatte til klubmesterskabet i yderligere 18 huller søndag 

eftermiddag, - der fortsat var i silende regn, og sent søndag eftermiddag kunne klubmestrene kåres for 2018.  

HERRER:  

1. Jakob Thiessen (73+78+69 = 220) 

2. Claus Munk Andersen (70+73+83 = 226) 

3. Allan Kastrup (81+77+78 =236) 

4. Jakob Dahlmoes (77+80+80 = 237) 

5. Per Åke Poulsen (79+83+82) 

6. Henning Jensen (85+82+79 = 246) 

7. Kim Albæk (77+88+83 = 248) 

8. Rasmus Lindgren (82+91+76 = 249) 

9. Kim Bæk (78+85+87 = 250) 

10. Mikkel Stoffersen (83+87+87 = 257) 

11. Mads Nielsen (84+89+85 = 258) 

12. Rasmus Sandager (91+83+88 = 262) 

DAMER:  

1. Mette Linkhusen (75+78+77 = 230) 

2. Zita Christensen (71+78+83 = 232) 

3. Janni Jæger (86+87+79 = 252) 

4. Ingrid Harde (90+91+86 = 267) 

Når vi ser på resultaterne, blev der over de 2 

runder lavet én enkelt eagle, 54 birdies, 433 pars, 

635 bogeys og 533 dobbeltbogeys eller værre. 

Hul 13 spillede som det plejer som det sværeste 

hul i forhold til par, scoregennemsnit på hul 13 

over de 2 runder var 7,38. Hul 6 spillede som det 

mindst svære i forhold til par, nemlig 3,75. 
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Klubliv og frivillige 

Blot en tanke fra redaktionen side, når det gælder foreningsliv. Uanset om du er en af vores mange frivillige, 

som klubben heldigvis er beriget med, eller du er en af dem, som tænker, i næste sæson så vil jeg også 

være en af de mange, som hjælper til,  

så skal I vide at ingen idrætsklub kan klare hverdagen uden Jer.  

Bestyrelsen/klubben håber på, at vi også i næste sæson kan få den kæmpe hjælp fra Jer alle,  

tusind tak for store som små indsatser, vi er glade for dem alle, og forsøge også at 

belønne så godt som vi kan.  

 

 

 

 

Nye regler 

Som det nok er gået op for de fleste, kommer den ændringer til reglerne fra næste sæson. Vi arbejder på 

materiale, som vi kan give videre til Jer, og så snart vi har noget håndgribeligt, så vender vi tilbage til Jer via 

mail eller golfbox. 
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Slotssøstrene – en klub i klubben  

– med ene friske quinder! 

Septembers himmel er så blå …… og nu skriver vi allerede, oktober med rusk og regn. 

Slotssøstrene har lige haft generalforsamling, hvor der kom 2 nye medlemmer med i bestyrelsen. 

Velkommen til Hanne Hemmingsen og Susanne Løøw. Bestyrelsen består desuden af Kitte Walsted og 

Synøve Petersen. 

Vi sagde samtidig mange tak til Lisbeth Bertelsen og Maja Chemnitz for deres store engagement, i de sidste 

2 år. 

Selvom vi nu har holdt generalforsamling, har vi stadig et arrangement at se frem til. Nemlig vores 

Juleturnering med efterfølgende julefrokost hos Keld. Det er sidst i november måned. 

Ellers har vi fordrevet tiden med en hyggelig Match-tur til Hals, og senere på året en hård Pokalmatch med 

Slotsbrødrene, hvor mændene desværre – igen – rendte afsted med pokalen ☹ 

Vi har også haft besøg af Pernille fra Thiele Briller her i Sæby, der viste og fortalte os om golfsolbriller, som 

helt unikke. 

En dejlig sæson - en skøn sommer, fyldt med udfordringer, går snart på hæld. Men udfordringerne har nok 

snarere været for vort dygtige greenkeeperhold. Vi har lagt mærke til hvordan de har knoklet for at gøre det 

pænt og fremkommeligt for os golfere, og kan konstatere, at vore baneforhold hele tiden bliver trimmet og 

passet. Det er noget der ofte kommenteres blandt slotssøstrene. Specielt står vore greens helt utroligt flotte. 

Mange tak for det. 

En stor tak vil vi også bringe til Inge i sekretariatet, for altid at hjælpe og os med sin store ekspertice.  

Men trods vore 69 medlemmer har vi stadig åbent og plads til flere quinder i klubben.   Så - kom bar’do’.. 

Check vores hjemmeside. Her finder du mange interessante informationer, billeder mv. og vær ikke bleg for 

at kontakte en af os. 

 

 

  

Fra afslutningen til slotssøstrenes generalforsamling 2. oktober 
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DR VEJRET REPORTAGE – igen   

 

 

  

DR Vejret var på besøg (igen) 4. oktober – ét 9 måneder efter de var her sidst og interviewede os om 

oversvømmelserne og betydningen heraf. Vi blev kontaktet af journalisten som spurgte om han ikke måtte 

lave et opfølgende interview. Og selvfølgelig måtte han det   

Denne gang kunne Jens (chefkeeper) fortælle om den ekstreme tørke der fulgte efter de monsunlignende 

tilstande. De fulgte også med bolden bestående af Orla Ejsing, Torkild Walsted og Erik Julius Nielsen. Som 

Orla sagde i interviewet ”vi har gået og sagt vi havde en sommer til gode, og jeg skal da love for vi fik den”, og 

så sørgede Orla da lige for den perfekte afslutning på programmet da han holede et put som vi alle godt 

kunne tænke os.  

Nu så håber vi bare det går godt som Jens udtaler: ”Jordtemperaturene afgør det, men som det er nu bliver 

det de næste uge 14 dage hvor græsset får en chance for lige at komme op og blive stærkt nok til at klare 

hvis vi får en vinter”  

I kan se hele vejrudsendelsen på DR’s hjemmeside HER:  

https://www.dr.dk/tv/se/vores-vejr/vores-vejr-dr1/vores-vejr-2018-10-04#!/  

 

https://www.dr.dk/tv/se/vores-vejr/vores-vejr-dr1/vores-vejr-2018-10-04#!/
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Oprykningsspil på Vest Fyns flotte bane

Torsdag d. 13. september drog de første 3 spillere afsted til Fyn, for at gøre optakten til lørdagens 

oprykningsspil optimalt, da vi ankom til huset, kunne vi ikke komme ind, da der var en lille detalje som vi 

havde glemt. Heldigvis fik vi fat i Jonna, som var den eneste, der har adgangskoden til nøgleboksen. 

Fredag stod den på prøverunde, så vi kunne være klar til 

runden om lørdagen, kan man sige at en dårlig generalprøve 

giver en god premiere? Det var i hvert tilfælde en runde med 

blandet spil i til tider god vind og en del vand fra oven. Det 

kunne vi jo kun håbe på. Efter endt prøverunde kunne første 

tage tilbage til huset, hvor de forberedte aftenens menu, og 

blå velkomstdrinks, så der var lagt op til nogle hyggelige 

timer, inden vi kravlede til køjs. Belært af tidligere erfaringer, 

var der indkøbt ørepropper, så alle kunne få en rolig 

nattesøvn, men det var ikke helt nok, og så var det da godt 

at der var en sofa, som kunne tages i brug. Og måske skulle 

vi næste gang vi skal overnatte med Jette, bestille en seng 

med sengehest, da der midt på natten lyder et stort rabalder, 

da Jette og madras ligger på gulvet, dette kunne dog ikke 

ødelægge Jettes nattesøvn.  

 

Så blev det til dagen, som vi havde glædet os til nu skulle det vise sig om vi havde fundet det rigtige 

spændingsniveau. Vejret viste sig fra sin pæne side, årstiden taget i betragtning. 

Vi havde starttider i de sidste 3. bolde, så første starttid var kl. 12.10 vi skulle spille med spillere fra Ørnehøj 

og Åbybro golfklubber. Under runden blev vores ”Carlo” allemandseje på Fyn, da de også begyndte at kalde 

på ham når de slog et mindre godt slag. Langt de fleste af os var ikke helt tilfredse med spillet. Om det var 

den megen regn, som var faldet i nattens løb, eller de ekstremt hurtige greens, der var skyld i, at vi ikke var 

alt for glade for spillet, skal vi lade være usagt. Og det var med nerverne uden på tøjet, at de første, der kom 

ind stod og ventede på vores foursome, som ville være afgørende for om vi klarede skærene. 

Om det var golfen, nerverne eller banen vil vi være usagt, men det var åbenbart ens for alle, så vi var stolte 

over, at kunne køre hjem med en 2. plads og nedtrykthed blev vendt til glæde og smil. Og turen hjem blev en 

lille smule kortere. Dronninglund havde spillet før os, og de stod spændt og ventede på vores resultater, de 

havde taget champagne med, den drak de, selv om de ikke rykkede op, for nu havde de jo taget det med.  

Men vi venter til et andet tidspunkt hvor der ikke er nogen, som skal køre bil, hvor vi skåler i champagne. 

Godt at have noget til gode 😊 

Resultaterne i klubbens elitematch om søndagen viste også, at pigerne godt kan spille, da både Zita, Mette 

og Janni gav drengene baghjul   

 

Til de der ikke ved hvem Carlo er, så kan vi oplyse at det er ham vi kalder på når vi slår et mindre godt slag, 

som er på vej ud imellem nogle træer. Og så skulle Carlo gerne sørge for at den kommer ind så den kan 

spilles. 

STORT TILLYKKE TIL VORES DAMEELITE DER FRA 2019 SPILLER I 3. DIVISION 
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En lille henstilling fra et anonymt medlem: 

Kære ”mandlige” spillere i Sæby Golfklub det er helt ok, at I går ind i skoven for  

at tisse, men vil I ikke være søde og tage Jeres brugte servietter med ud igen, så de  

ikke ligger tilbage, når den næste kommer i skoven.  

Det kunne jo være, at han/hun bare vil finde sin bold.  

 

 

Facader på værkstedsbygningen  

Jan Hæstrup, Peter Pedersen & Peter Chemnitz knoklede på en af de sidste varme sensommerdage og har 

gjort facaden mod parkeringspladsen og Sæbygaardvej lige så smuk som de 2 andre blev tidligere på året.  

FLOT Arbejde   

 

 

 

 

 

 

Fra Damedagen 

Damedagen afsluttede sæsonen 2018 den 3/10 med spisning og generalforsamling. Der har været tilmeldt 

35 damer i år og vi har spillet i 3 rækker, da Damedagen er for alle uanset spillehandicap. 

Damedagens udflugt gik i år til Hjørring golfklub og så har vi Sindal som venskabsklub. Den sidste onsdag i 

hver måned spiser vi sammen og har som regel en aktivitet, hvilke i år har været regelkonkurrence, 

modeopvisning og putting konkurrence. 

Tak for denne sæson og vi glæder os allerede til at se nye som nuværende medlemmer af Damedagen til en 

ny sæson 2019. 
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 De små historier fra dagligdagen  

  

 

  

Opfølgning på  

efterlysning:  

 

Hvad blev der af den kælne 

lille kat som holdt til 

omkring klubhuset i lang tid 

i september måned, - sulten 

og kontaktsøgende? 

  

Vi har efterlyst den bredt og tjekket øremærkning, 

men uden held. Nu har et af vores søde 

medlemmer taget den med hjem og givet den et 

godt og kærligt hjem, hvor den får mad og omsorg.  

  

Fredag den 5. siger vi TAK for denne sæson til 

greenkeeper Lasse Christiansen, der også er ivrig 

golfspiller. Lasse har arbejdet i klubben i 3 sæsoner 

nu fra marts – oktober, og vi glæder os til at se ham 

igen til foråret. Heldigvis ser vi ham igen inden – på 

banen    

Når ikke kollegerne er med på et opstillet fællesbillede 

kan man altid snige et selfie ind under frokosten 

Vi har nogle FANTASTISKE kolleger her i klubben, og 

trivslen er høj – men det er jo klart med så dygtige og 

ene søde folk     

(kommentaren her er for sekretæren og selfie-

indehaverens egen regning, og de stakkels kolleger 

ved ikke det kommer med her, så bær over med dem) 

”Ret træls leje til min bold efter udspil på hul 

16 i lørdags!” 

TAK for billedet fra Jens Ole Sørensen efter 

sin runde 8. september 
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GÆST NR. 4.000

Fredag den 14. september havde vi en lidt anderledes oplevelse.. Vi ventede spændt da vi skulle runde de 

magiske tal for GÆST NR 4000 i år. 

Det stod til at blive en af vores norske gæster fra Aalbæk Gl. Kro og der var lignet op med flag og Cava. Men 

gæsten (og hans følge) havde ventet spændt på sin runde hele vejen fra Norge - og ville altså gerne vente 

med den mousserende vin til efterfølgende – det fik de selvfølgelig lov til   

 

 

 

 

 

 



  
 

~ 15 ~ 

April 2018 – Nr. 140 

GOLFEREN 
Oktober 2018 – Nr. 144 

 

 

Trafikcenter Sæby Syd turnering 2018 

 

70 spillere var tilmeldt klubturneringen som var placeret i tuneringskalenderen som den første efter afviklingen 

af årets årgangs-/klubmesterskaber. 

Spillerne var fordelt i 4 rækker og der blev som altid lavet fine scores. I a-rækken var der 5 spillere, som 

spillede bedre end deres handicap. I de øvrige rækker må det have været lidt sværere betingelser 😉 

 

Resultater blev således. 

D-rækken stableford  C-rækken stableford 

HansJørgen Goth-Andersen  35 point Ole Rysholt  36 point 

Dannie Pedersen 33 point Kent Launing Christiansen 35 point 

Preben Ravn  33 point Peter Fuglsang 34 point 

Lone Carner Søndergaard 33 point Erland Lindgren Jensen 30 point 

B-rækken stableford  A-rækken slagspil netto 

Michael Christiansen 33 point Janni Jæger Christensen 69 netto 

Michael Pedersen 33 point Mette Janum Linkhusen 70 netto 

Poul Harde  33 point Jakob Dahlmoes Nielsen 70 netto 

Jytte Dall  32 point Zita S. Christensen 70 netto 

 

Der skal lyde en stor tak til Trafikcenter Sæby Syd. 
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NÆSTE TURNERING:  

Afslutningsturneringen v/ A/S Sæby Fiske-

Industri 

 

Husk at melde Jer til den næste klubturnering, som er afslutningsturneringen. Traditionen tro er det Sæby 

Fiskeindustri, der er sponsor. Husk denne turnering afvikles som en parturnering, og der spilles Scottish 

Twosome.  

Scottish Twosome spilles som sagt som parmatch. Husk du kan melde sig sammen med en makker, eller 

man kan melde sig alene, så finde turneringsledelsen en makker.  

Par3-huller: Begge spillere driver ud og den bedste bold vælges. Den spiller der ikke har slået drivet, slår 

næste slag og man skiftes til at slå til bolden er i hul.  

Par4 og 5-huller: Begge spillere driver ud og slår 2. slaget til partnerens bold som den ligger. Herefter 

vælges hvilken bold man vil spille, og det er den, der ikke har slået det sidste slag til bolden, der skal slå det 

næste. Herefter skiftes man til at slå til bolden er i hul  

Turneringen afvikles den 27. oktober, og der er gunstart kl. 12.00, og når alle er kommet i mål, er der 

afslutningsfest med spisning.  

Pris for tilmelding er 200 kr. og incl. en 3-retters menu, og traditionen tro venter en rigtig god fest hele aftenen 

i klubhuset  
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Juniorerne 
 

I løbet af 2018 er i alt 13 spillere kommet i gang 

med turneringsspillet, så det lover rigtigt positivt for 

næste år at vi har så mange spillere klar til at spille 

med i Kredsturneringsspillet. Hvis vi skal gøre lidt 

status over turneringerne i år, så har Sæby 

Golfklub klaret sig rigtigt flot:  

Henover sæsonen blev vi nr. 2 i holdturneringen, 

kun 3 point fra Frederikshavn, og det til trods at vi 

kun har spillet med 3 spillere (Jonas, Sebastian og 

Christian).  

Den titel napper vi næste år   

I ranglisteturneringen, 18 huller løb Sæby Golfklub 

både med 1. pladsen (som gik til Jonas Fabricius 

Andersen) og 2. pladsen (som gik til Sebastian 

Winther Larsen)  

– så vi har gjort os godt bemærkede. 

Et par af de nye spillere har også gjort sig 

bemærket, eks. har Julie Wagner placeret sig i 

præmierækken for 9. hullers turneringen for 

spillere uden banetilladelse de to gange hun har 

spillet med ;) 

Jacob, Kim, Thomas, Kristoffer og Mette vil gerne 

sige tak til alle de skønne juniorspillere for flittigt 

fremmøde til træning i løbet af sæsonen og 

hyggeligt samvær i forbindelse med de 

arrangementer og turneringer vi har været rundt til.  

Også en tak til de forældre som troligt bakker op 

omkring kørsel, hjælp ved turneringer, kage-

bagning og ellers bare ved deres tilstedeværelse 

under træningen. Det er virkelig dejligt, og en 

forudsætning for at vi kan fortsætte den gode 

fremgang vi oplever i juniorafdelingen.  

 

  

Vores juniorspillere i holdturneringen:  

Christian, Sebastian & Jonas 
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Det snakkede vi om i oktober 2004 
Uddrag fra Golferen oktober 2004 (medlemsblad nr. 50): 

Fra tiden før 

Golfbox  
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Begyndere og Kaniner 2018 

 

Igen i år er vi i den heldige situation at en pæn flok 
nye golfere har meldt sig under fanerne. Langt de 
fleste er kommet igennem det sædvanlige forløb 
med lektioner, begynderspil på par-3 banen, 
regeltræning og kaninturnering. 
 
Der er nogle få der havde meldt sig, men alligevel 
ikke rigtigt kom i gang, der er lavet nogle aftaler 
om at prøve igen næste år, ligesom nogle få har 
fået dispensation for Kaninturneringsdeltagelse 
uden regelprøve. 
  
Der har været fin tilslutning til de faste 
kaninturneringsdage om tirsdagen, hvor de nye 
kaniner er blevet guidet i specielt golfspillets 
etikette, og i hvordan man hensigtsmæssigt 
kommer rundt på banen. Denne opgave er ganske 
fornemt blevet håndteret af vores mange frivillige 
faddere, der skal derfor lyde en stor tak til disse. 
Med dette sagt kan vi altid bruge flere faddere, 
håbet er at mange vil melde sig, også selvom dette 
ind imellem betyder, at vi på enkelte tirsdage ikke 
skal bruge alle (Man kan se på tilmeldingsliste 
allerede søndag aften om man skal stille op). 
 
Alt i alt er det blevet til 25 turneringer hen over 
sommeren, og rigtigt mange har prøvet at opleve 
at stå som vindere enten på dagen, eller som 
månedsvindere – ligesom mange i 
kaninturneringerne begynder at få deres første 
nedskrivninger, men mere vigtigt alle har 
forhåbentligt hygget sig med hinanden og 
golfspillet. 
 
Hele håndteringen af tilmeldinger og afvikling af de 
25 turneringer, har ligget trygt i hænderne på 
Carsten, Ole og Thorkild, der har styret dette hele 
sæsonen, også en stor tak til dem, ligesom 
Kresten og Allan skal have stor tak for deres 
arbejde med begynderne på både regelsiden og 
Par-3 spilet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carsten har valgt at stoppe i udvalget, men har 
lovet at han nok ind imellem vil være aktiv som 
fadder, i hans sted indtræder Kurt Frandsen, så 
næste sæson er allerede bemandet, hvilket er godt 
at vide. 
 
Den 29. september var der afslutningsmatch for 
kaninerne og fadderne, dagen forløb med 32 
spillere ude og afvikle en Texas-Scramble match 
fra formiddagen, og senere på dagen en fin 
afslutningsfest i Cafeen.  
 
Vejret var fint til match, om end det var lidt 
blæsende, men der var fine scores og turneringen 
blev vundet i 69 point, men der var i øvrigt 
præmier til alle deltagere. En ekstra præmie, 
sponsoreret af shoppen, gik til Kurt Nielsen for at 
være årets flittigste fadder. 
 
Der var også bland faddere og kaniner samlet ind 
til en fin vingave, til de der havde ledet årets 
turneringer, Mette takkede på deltagernes vegne 
for en god sæson. 
 
Festen var med 3 rettes menu, dejligt mad og der 
var fantastisk stemning og god gang i festen til 
langt ud på aftenen, da undertegne stemplede ud 
ved midnatstid, var der stadig gang i festen, men 
det er måske helt OK, at der ikke er detaljer fra 
festens sidste del. 
  
Endnu en gang mange tak til alle, der på én eller 
anden måde har hjulpet golfklubben med at tage 
godt imod endnu et hold nye golfere. 
 
På begynderudvalget vegne 
Flemming 
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SponsorNetværksForum 
 

I september og oktober måned har vi haft 3 innovative, trendsættende og helt igennem fantastiske kvindelige 

personligheder i centrum i SponsorNetværksForummet, - da vi i september måned havde besøg af 

byLindgren-søstrene og i oktober måned besøgte Hotelpension Åhøj v/Camilla Kanstrup 

 

 

 

 

 

 

.. Med til historien hører det at Katrine Lindgren faktisk er tidligere medlem her og på wall of fame – hole in 

one tavlen for hole in one på hul 6 tilbage i 2002. Både hende og Anne har i hele deres barndom været med 

utallige gange i golfklubben, når deres far fx skulle lægge fliser i klubhuset (Lynge Lindgren) 

I oktober måned var vi inviteret ud af huset på besøg hos Hotelpension Åhøj til et morgenbord af dimensioner 

og godt netværk ved intime borde foran den åbne pejs. Det var i den grad også et møde vi vil huske positivt 

  

Næste arrangement:  

I november måned skal sponsor-gruppen på udflugt til 

Skagen (dog mod egenbetaling), hvor det byder på 6 

timers netværk, livemusik, mad og rundvisning med øl.  

Skulle DU få lyst til at blive sponsor i golfklubben tager 

vi imod dig med åbne arme, og du kan altid kontakte 

Inge i sekretariatet. Vi mødes i netværket 10 gange 

årligt, - næsten altid 1. tirsdag i måneden kl. 7.00-8.00, 

men i november flyttes arrangementet til fredag den 

16. november (eftermiddag/aften) 
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De ’almindelige’ åbningstider ophører i 

forbindelse med sæsonafslutning 

Proshop:  

Til og med 28. oktober 

Mandag – torsdag    9.00 – 17.00 

Weekender samt helligdage   9.00 – 15.00 

Fra 29. oktober – 1. december = LUKKET 

Åbent lørdage i december    

Sekretariat 

1.-12. oktober  

Mandag – fredag  10.00 – 14.00 

Uge 42 LUKKET 

22. oktober 2018 – 15. februar 2019 

Mandage og onsdage 10.00 – 13.00 

Ferieafholdelse annonceres på hjemmesiden.  

 

Sæby Golf Café 

Åbningstiderne ophører når aktiviteten ophører.  

Normale åbningstider 

Mandag – torsdag 10.00 – 21.00 

Fredag  10.00 – 18.00 

Weekender samt helligdage 10.00 – 20.00 

 

Vinteråbningstider vender vi tilbage med  

  

 

 

Men vi vender tilbage igen til sæsonstart. 

- og går selvfølgelig ikke helt i vinterhi 

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 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 

 

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