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En hilsen fra formanden 

Vejret har været fantastisk i golfsæsonen 2018 

Det har været en fornøjelse i år 

vejrmæssigt på golfbanen, hvor vi 

har kunnet holde hele banen åben 

indtil 1. december.   

 

Vores medlemmer har kunnet indhente noget af 

det forsømte fra sidste år, hvor golfsæsonen 

regnede væk, og hvor banen stort set var lukket 

fra 1.september. 

Dem der stadigvæk har lyst selv om det er blevet 

lidt koldere, kan jo stadigvæk spille på vinterbane, 

og det er der stadigvæk en del der gør. 

 

Udfordringer 

Tilskudsordningen fra Kommunen bliver fremover 

radikalt ændret, der bliver en forventet 

overgangsordning i 2019. 

Fra allerede næste år vil det betyde en forventet 

mindre indtægt for Sæby Golfklub på op mod 

mindst kr. 350.000, det betyder et alvorligt pres på 

vores fremtidige budgetter, når man tænker på at 

vi normalt har et overskud på mellem 15-25.000 

kr. årligt. 

Så bestyrelsen har nok at tænke over de næste 

år.  

 

Medlemstilgang 

Det bliver en af de største udfordringer de næste 

mange år, idet der set på landsplan jævnfør DGU 

statistik er et lille fald i antal fultidsmedlemmer. 

Der skal lyde en opfordring til alle Sæby Golfklubs 

medlemmer. Forsøg, at få familie venner og 

bekendte med ud at spille golf. Den største effekt 

på medlemstilgang er når nye har kontakt til 

familie, venner og bekendte og dermed har et 

socialt net fra starten af. 

Vi skal alle medlemmer selvfølgelig tage godt 

imod nye medlemmer, og sørge for de føler sig 

velkomne, og alle ved jo som nye, at der er 

mange ting at tage hensyn til, i form af en ny stor 

bane, hvor der for de fleste skal bruges mange 

slag. 

Vi skal også sikre, at alle medlemmer uanset om 

man foretrækker at spille med i klubber i klubben, 

eller vil spille golf med ægtefælle eller sammen 

med venner. Alle er lige velkomne. Det er vigtigt 

at der gives plads uanset hvilken type af medlem 

man er, og alle samme rettigheder i klubben. Det 

vil altid være sådan, at nogle er meget 
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klubmennesker og andre vil bare hygge sig med 

venner på Golfbanen.  

Bestyrelsen glæder sig allerede til den nye sæson 

2019, hvor vi forhåbentlig igen får en lang 

golfsæson med fint golfvejr. 

I Ønskes alle en god jul og et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne 

Svend Larsen  

Bestyrelsesformand 

 

 

  

Is på slotssøen i den smukke vintersol 

Julestemningen er i højsædet på vores flotte nye endegavls skilt   
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Greenkeepers info 
Som greenkeeperne skrev ud i tirsdags, er vi desværre blevet nødt til at overgå til vinterbane med 

øjeblikkelig virkning. Weekenden og mandagens store regnmængder havde stor påvirkning på græsset, og i 

den kommende tid har vi både frost og vand i udsigterne. Det gør, at vi må skåne græsset bedst muligt - og 

vi etablerer dermed vinterbanen. Det har dog været en stor fornøjelse at vi så længe har kunne tilbyde Jer 

en fuldt åben bane frem til primo december.  

Vinterbanen er en 9-hullers bane, der selvfølgelig kan suppleres med par3-banen.  

Der er skiltet godt på banen og hængt oversigtskort op i klubhuset ift. forløbet på de 9 huller.  

Bemærk, at biler, scootere mv. er forbudt på banen. Der skal tees op på alle klippede arealer.  
Husk, at bunkers er at betragte som waste area, og så er det selvfølgelig også slut med handicapregulering.  
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Sæby Golf Café  

 
 
Nytårsmenu 2018/2019  

 

Glæd dig til en top lækker nytårsmenu;  

Vi har gjort det grove arbejde, så du kan hygge dig med dine gæster og kun skal lave det sjove. Ønsker du 

vinmenu til din nytårsmenu, kan det tilkøbes gennem os fra egen import.  

Forret:  

Fiske- & muslingesuppe med dampet torsk. Stenovnsbagt baguette samt økologisk smør  

Hovedret:  

Oksemørbrad med bagt mos af kartoffel/selleri med bacontern. Hertil timian-/honningbagte gulerødder og 

svampesauce.  

Dessert:  

Brownie med syrlig vaniljecreme, portvinssyltede blommer samt chokolade mousse. 275 kr. pr. kuvert. 

Minimum 4 kuverter.  

 

Bestilles på tlf. 26120890 Begrænset antal kuverter laves, og der bestilles efter først til mølle princip.  

Glædelig jul  

Keld 

 

 

  

  Proshoppen  

 

Åbningstider Proshoppen december 2018:  

Lørdage den 15. december 

Søndag den 16. december 

Lørdag den 22. december 

Kl. 10-14 

HUSK, at I altid er velkomne til at kontakte Jakob  

på tlf. 20326866 (også hvis du ikke har mulighed  

for at nå det i ovennævnte åbningstider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

~ 5 ~ 

December 2018 – Nr. 145 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

 

  



  

~ 6 ~ 

December 2018 – Nr. 145 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

Nye regler 2019 

Som bekendt kommer der et sæt nye regler for golf fra 1. januar 2019. Derfor tilbød klubben, at 

medlemmerne kunne blive opdateret til den nye sæson. 

Der har været afholdt 2 aftener med fuldt hus i klubhuset. Det vil sige, vi havde cirka 125 medlemmer på 

besøg, og de blev vidne til en kompetent og grundig gennemgang af reglerne fra Jørgen Nielsens og Morten 

Mehls side. De spørgsmål, som kom fra salen, blev besvaret og efter cirka 2,5 time blev aftenen afsluttet. 

Det var fra Dansk Golf Unions side lavet et PowerPoint-show, som kørte på ”storskærm” i klublokalet, og 

desuden blev der tegnet og fortalt efter bedste evne.  

Vi har lovet at offentliggøre disse PowerPoint-slides og de kan ses ved at klikke på linket forneden i dette 

indlæg. Samme sted er der også link til en lille test om de nye regler. 

På møderne blev der solgt masser af de nye ”Lommeguides”. Denne lommeguide er et fantastisk lille 

opslagsværk, og den kan købes hos Inge for kun 20 kr. Fik du ikke købt et eksemplar på møderne eller 

havde du ikke mulighed for at være tilstede, så er det bare om at kikke forbi klubben og snakke med Inge. 

I det nye år (inden sæsonstart) vil vi lave endnu en regelaften, og datoen for dette arrangement bliver 

offentliggjort snarest. 

Klubben har også indkøbt 2 regelspil til klubbens juniorer og begyndere, således at de kan bruge disse i 

undervisningen omkring de nye regler. 

 

 

 

 

 

Slides fra regelaften: 

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Rundt%20p%C3%A5%20banen%20-

%20med%20De%20nye%20Golfregler%202019%20-%20regelaften%20-%20bredformat_3.pptx 

En lille test (for begyndere): 

https://spilmed.danskgolfunion.dk/begynderkursus-golfreglerne-2019 

En lille test (for erfarne golfspillere): 

http://spilmed.danskgolfunion.dk/fra-gammelt-til-nyt-19 

Lidt om etikette: 

https://spilmed.danskgolfunion.dk/etikette-paa-golfbanen 

 

https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Rundt%20p%C3%A5%20banen%20-%20med%20De%20nye%20Golfregler%202019%20-%20regelaften%20-%20bredformat_3.pptx
https://www.danskgolfunion.dk/sites/default/files/Rundt%20p%C3%A5%20banen%20-%20med%20De%20nye%20Golfregler%202019%20-%20regelaften%20-%20bredformat_3.pptx
https://spilmed.danskgolfunion.dk/begynderkursus-golfreglerne-2019
http://spilmed.danskgolfunion.dk/fra-gammelt-til-nyt-19
https://spilmed.danskgolfunion.dk/etikette-paa-golfbanen
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De 20 vigtigste ændringer i Golfreglerne 

2019 

 

1.  Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter 

2.  Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)  

3.  Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)  

4.  Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter  

5.  Drop fra knæhøjde  

6.  Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving  

7.  Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf  

8.  Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)  

9.  Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved 

bolden)  

10.  Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst  

11.  Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig  

12.  Vandhazard hedder nu – Strafområde  

13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag  

14. Bold bevæger sig på greenen efter markering – genplacér uden straf  

15. Bold flyttet tilfældigt på greenen – genplacér uden straf  

16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m. Bring greenen 

tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation  

17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling  

18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling  

19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen  

20. Bold hviler mod flagstang i hullet. I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen  
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NY fast klumme fra ”Golffologen ” 

 

Golffologen er et klubmedlem med meget stor viden om alle golfens facetter og 

ikke mindst golferens tankegang. Vedkommen vil skrive diverses indlæg lige fra 

faglig viden til frit fra leveren. Man vil kunne ane en snert af humor i 

indlæggene, personer der ikke besidder humor bør springe indlægget over da 

de muligvis ville kunne følge sig stødt - det er netop af denne grund at han/hun 

ønsker at være anonym. 

Vinterbane - hvorfor nu det? 

De golfere, der har spillet golf i mange år, vil kunne huske tilbage til de gode gamle dage, hvor man spillede 

på sommergreens hele året og hvor banen aldrig var lukket. Ikke golfer (af samme årgang) mindes de gode 

gamle dage, hvor der altid var meter høje snedriver, og hvor man måtte kravle op gennem skorstenen hvis 

man skulle udenfor – nå ja ok da, golfer eller ej… - de husker nu nok ikke lige så godt alligevel…   

Det har altid været sådan, at når de første frostdage indtræffer så er banen lukket. Grunden er at græsset 

endnu ikke er gået i ”vinterhi”, dvs. at saften i græsstråene endnu ikke er trukken tilbage til rødderne.  

Går man på det frosne græs før saften er trukket tilbage, så knækker man strået og cellevæggene 

beskadiges - dermed svækkes græsset. Knækkes græsset helt nede ved hjerteskuddet, så dør planten 

ligefrem. Begge skader ses tydelig få dagen efter som sorte fodspor og striber efter golftrolleyen. 

Når den bundfrosne bane begynder at tø op igen så lukkes banen igen. Denne gang er det for at skåne 

rødderne, hvis det f.eks. kun er de 2 øverste cm. der er tøet op, vil det øverste lag blive meget flydende og 

ved færdsel på græsset, vil der derfor være stor risiko for at rive græsrødderne over, da rødderne sidder fast 

i frosten. 

Oplæg har man også altid spillet med i vintersæsonen.  

Det er selvfølge for at skåne banen, den tørv der bliver slået op her i 

vinterperioden gror først sammen på vores breddegrader engang i maj-juni. 

Den manglende vækst og mere fugtige bane i vinterhalvåret giver et langt 

større slitage på banen. Således har nogle kloge matematikere beregnet sig 

frem til, at sliddet på banen i november er 38 gange stører end i august – så 

vil du skåne banen, så vendt lige med at spille til februar, der er sliddet ”kun” 

22 gange stører end i august… 

Det største problem med greens i sensommeren og vinteren er svampetrykket. Den lave klippehøjde, 

kombineret med mere fugt, mindre lys, manglende vækst og de ”kloge matematiskes beregninger” om ekstra 

stor slitage, er med til at stresse græsset og gøre det dermed mere modtagelige for svampeangreb! 

Egentligt kunne man godt spille på sommergreens hele året som i de gode gamle dage - HVIS det altså ikke 

lige var fordi diverse politikere og miljøorganisationer ikke havde valgt at prioritere vores grundvand højre 

end sommergreens. Restriktionerne for hvor meget der må sprøjtes på golfbane er bare gået nedad de 

sidste mange år og de forsætter stadig af denne vej, man må således forvente af de indenfor en anskuelige 

fremtid ender på et rundt nul. 

Med mindre af vælger at bruge 2-3 hundrede tusinde kr. pr. green til at omlægge nutidens viden om 

opbygning af greens, så bliver udsigten til sommergreens om vinteren næppe før man finder en biologisk 

bekæmpelse til svampe problemet. 

Husk: 
Ved de første dage 

med frostvejr. 

Gå ikke over græsset, 

der kommer spor. 
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Kontingent satser 2019 

 
 

 

Børn  (Op til og med 10 år) kr.          200 

Junior Begyndere - uden banetilladelse kr.         400  

Junior (Op til og med 18 år) - med banetilladelse kr. 1.100 

Ungsenior (Op til og med 25 år) kr. 2.000 

Senior  kr. 5.800 

Pensionist (fra første hele pensionist år) kr. 5.475 

      

      

Passiv (ingen spilleret) kr. 650 

Long Distance kr. 2.800 

Long Distance, SGN for medlem i SGN klub under ½ greenfee 
ordningen. 

kr. 2.400 

Flex-medlemskab kr. 1.500 

Par 3 Bane (senior) kr. 1.250 

Par 3 Bane (junior <25 år) kr. 100 

Prøvemedlem (2015) incl. golfskole på eksisterende hold. kr. 2.500 

Bag skab (træskab 80 cm excl. Hængelås) kr. 650 

Bag skab (Træskab 60 cm excl. hængelås) kr. 500 

      

El-vogn strøm (Ladeplads til batteri og ladeapparat m. adgang til 230V 
stikkontakt) 

kr. 275 

Golf bil, inklusiv El-forbrug (P-plads m. adgang til 230V stikkontakt) kr 975 

Golf scooter, inklusiv El-forbrug (P-plads m. adgang til 230V 
stikkontakt) 

kr. 925 

 

 

 

SPAR TID OG KLUBBEN FOR PENGE: TILMELD DIN KONTINGENTBETALING TIL PBS VIA LINKET: 

https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=b6f9003871d2587a57b3b25fd4b9d085&dbnr=&dbgr=000

01&navn=&adr=&postby=&knmin=&knmax=4  

HUSK at ALLE ændringer til 

medlemskaber skal 

meddeles sekretariatet 

senest 31.12.18 

https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=b6f9003871d2587a57b3b25fd4b9d085&dbnr=&dbgr=00001&navn=&adr=&postby=&knmin=&knmax=4
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=b6f9003871d2587a57b3b25fd4b9d085&dbnr=&dbgr=00001&navn=&adr=&postby=&knmin=&knmax=4
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Vigtige datoer i 2019:  

Generalforsamling  Torsdag den 14. marts  

Åbningsturnering  Lørdag den 6. april  

Årgangs- & klubmesterskab  7.-8. september 

Medhjælperturnering  5. oktober 

Afslutningsturnering  26. oktober 

Resten af turneringskalenderen er under udarbejdelse og offentliggøres så snart den er klar 

 

En hilsen fra kassereren  

Vi står pt. til at komme ud af året med et lille overskud.  

Udfordringerne kommer dog fremadrettet, da vi står til at 

miste et væsentligt beløb i tilskud fra Frederikshavn 

Kommune som følge af ny tilskudsordning. Dette vil give 

store udfordringer for at få økonomien til at hænge sammen.  

 

2018 i tal 
Tallene er pr. 30.11.18 

- Vi er 787 medlemmer i Sæby Golfklub (heraf 194 på par3-bane eller passivt medlemskab) 

- Siden 1. januar har vi haft 4632 gæstespillere på besøg, heraf 843 runder af 4Golf-medlemmer 

- Der er 27954 reserverede tider i Golfbox, heraf 17078 registrerede runder (excl. turneringer og Company  

  Days).   

- 26897 gange er der hentet bolde i boldmaskinen (siden 1. april) 

Undersøgelser fra DGU viser, at en klub som vores genererer 8.9 millioner i omsætning, heraf 3,2 millioner i 

afledte effekter. Vi beskæftiger 9 personer (og holder omkring 80 dejlige frivillige i gang derudover)  
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 De små historier fra dagligdagen  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 16. november havde Jan Hansen sidste 

arbejdsdag for sæsonen. Jan er trofast og dygtig 

medarbejder her og har været det siden 2011, - og 

derudover er han også en af de 2 styrende kræfter 

blandt Hansen Mesterskabet i august hvert år 

 

 

 

 

Fra indvielsen af åen. Fra Venstre: Jan (keeper), 

Inge (sekretær), Helge Wittrup & Jens (chefkeeper) 

Banen var desværre helt frossen da slotssøstrene 

skulle have spillet inden julefrokosten tirsdag den 27. 

november.  

I stedet mødtes de til en gåtur og en snak med Jens 

(chefkeeper) om hvad det er der gør at de lukker 

banen ved de første dage med rimfrost og en snak om 

hvorfor græs ikke bare er græs, - en rigtig god 

oplevelse og øjenåbner for mange,  

Golf i blinde!   

TAK for billedet af Ann-Cathrine Kruckiewitz 

til Lone Egetoft og Jytte Sandager fra deres 

runde 8. oktober 

 

 

HÅNDKLÆDER TIL BOLDVASKERE 

Karsten Ross har så flot sponsoreret 

håndklæder til vores boldvaskere på 18-

hullers banen.  

Håndklæderne tages i brug til sæsonstart 

2019.  

TAK for det Karsten 
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Strategiseminar i bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet i Sæby Golfklub dækker over en masse udvalgsposter, møder og fast arbejde for de 

hårdtarbejdende ildsjæle. Derudover mødes de hvert år 1 hel dag fra morgen til aften og fastlægger budget 

for kommende år, nye tiltag og strategien generelt. I år blev den dag lørdag den 17. november 2018, og med 

mange gode punkter på dagsordenen. Bl.a. vil der arbejdes hen mod at etablere en indspilsgreen ved 

træningsanlægget på driving range, igangsættes nye initiativer med at hverve tidligere golfspillere og så er der 

selvfølgelig et økonomisk forsvarligt budget til fremlæggelse til generalforsamlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange punkter på dagsordenen i mødelokalet 

Her viser Jakob hvordan en indspilsgreen kunne 

etableres   

 

  

På gåtur til åen tættest på hul 1, hvor vi får 

udfordringer efter vandstanden er faldet ca. 1 

meter. 
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Vintergolf

HUSK, at vi har en klub i klubben som samles hver søndag til vintergolf 

Hvad er vintergolf ?  

Vintergolf er bare almindeligt golf spillet i lidt mere tøj ;-) 

Vi har en turnering der løber over hele vinteren, men man kan sagtens være med uden at spille hver uge. Der 

er lidt lempelige regler og lidt sjov "handicapregulering".  

Se iøvrigt vores folder der bliver lagt frem i klubhuset. 

Vi spiller  hver søndag mødetid fra kl 9:00-9:45 
Prisen er 200,- som går til præmier til slut, samt afslutningsspisning. 
 
Det er med at komme i gang, men hvis du ikke kan en dag kan man sagtens nå med de kommende søndage 
kl 9:00 - 9:45 hvor der er tilmelding og løbende start på turneringen. 

Vintergolf er for alle 

Vinter-Golf er for alle medlemmer af Sæby Golfklub, der har lyst til at mødes og spille med andre friske 

vintergolfere. "alle medlemmer" er således også "kaniner" fra i år og tidligere år. 

   

Vinterklargøring og service af maskinerne er én af opgaverne 

keeperne lige nu arbejder med.   
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Afslutningsturnering v/  

A/S Sæby Fiske-Industri

Den 27. oktober blev afslutningsturneringen spillet, og efter endt spil var der spisning og fest i cafeen.  

Traditionen tro var det Sæby Fiskeindustri, som var sponsor. 

47 par spillede Scottish Twosome, og der var kamp til stregen i alle 3 rækker. 

Resultaterne 

A-rækken 

Jakob Bech Thiessen/Mads Nielsen 39 point 

Steffen Strøm/Jesper Christensen    38 point 

Hauke Thiessen/Tommy Dahl           37 point 

B-rækken 

Anders Fabricius/Kurt Frandsen   39 point 

Anni Svendsen/Frank Svendsen  37 point 

Jens Mølgaard/Ole Rysholt        35 point 

C-rækken  

Torsten Storgaard/Kim Andersen 34 point 

Annelise Goth-Andersen 

/Hans Jørgen Goth-Andersen      34 point 

Sebastian Winther Larsen 

/Christian Bæk       32 point 

  

Klubmester-

pokalen blev 

også overrakt til 

Mette Linkhusen 
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Det snakkede vi om i november 2011 
Uddrag fra Golferen november 2011 (medlemsblad nr. 100): 
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SponsorNetværksForum på udflugt 
 

Fredag den 16. november skulle der ske noget helt nyt i vores 

SponsorNetværksForum, og hele gruppen var inviteret på udflugt til 

Skagen Bryghus, hvor vi blev sørget godt for med en virkelig 

spændende og underholdende rundvisning med historiefortællinger, 

efterfulgt af ølsmagning, livemusik og aftensmad inden bussen gik 

hjemad igen.  

Der var egenbetaling til arrangementet, men datoen faldt desværre 

sammen med mange andre arrangementet, så det var bare 18 der 

kom med på turen. Det er dog sikkert, hver og én af de 18 havde en 

meget givtig tur og netværket er nu endnu stærkere.  

Derfor er klubbens trofaste sponsor Carlsberg allerede nu sendt i 

tænkeboks til hvor vi skal have gruppen med hen i november 2019 

når vi gentager succesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets sidste møde blev afholdt tirsdag den 4. december, hvor vi fik vi besøg af oplægsholder Jacob Jensen, 

Jacobs Fiskesalg. Næste møde afholdes tirsdag den 8. januar 2019, hvor Per Højsgaard fra Danske Bank vil 

fortælle lidt om hele Estland-skandalen og informationerne indefra.  

Har du via din virksomhed/arbejdsgiver lyst til at være med på et af vores morgenmøder kan du altid kontakte 

Inge i sekretariatet og høre mere.   

    Rundvisning i tapperiet  

 

En skål med Jacob  

(Advokatfirmaet Kühnel), 

Preben (Sæby Apotek), 

Pernille (Thiele Sæby), 

Morten (BDO)   

Per (Danske Bank Frh.) 
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TAK FOR I ÅR TIL ALLE MEDLEMMER, GÆSTER, 

SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE  
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De ’almindelige’ åbningstider ophører i 

forbindelse med sæsonafslutning 

 

Proshop:  

Lørdag den 15. december 

Søndag den 16. december 

Lørdag den 22. december 

Alle dage kl. 10-14 

  

Sekretariat 

Åbningstider til og med 15. februar 2019 

Mandage og onsdage 10.00 – 13.00 

Ferieafholdelse annonceres på hjemmesiden.  

OBS: Julelukket fra 20. december 2018 og året ud 

 

Sæby Golf Café 

Torsdage og fredage kl. 16.30-18.30  

(take away) 

 

 

  

 

 

Husk at I altid kan kontakte os telefonisk 

hvis I får problemer – også selv i juleferien 

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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