GOLFEREN
Februar 2019 – Nr. 146
April 2018 – Nr. 140

Bestyrelsens beretning 2018
Lejekontrakt forlængelse

Selv om vi først kom lidt sent i gang, har
golfvejret været fantastisk i 2018.

Det er et sejt langt træk som startede for 3 år
siden, men det skal siges med rigtig lang ventetid
på godkendelser på mageskift på jorden fra
Geodatstyrelsen.

Åbningsturneringen var først den 21.4.2018 med
95 deltagere, med godt vejr, årstiden taget i
betragtning. Som sædvanligt er
åbningsturneringen altid en god dag, med højt
humør, når en ny sæson skydes i gang.

Der skal heller ikke været tvivl om, at udlejers
krav om ændring i kontraktens punkt 6.4, og
lejeperiodens længde er det punkt der skiller
vandene.

Greenfee indtægter har i 2018 været
tilfredsstillende, med en indtægt lidt over det
budgetterede. Selv om vejret næsten kan blive
for godt- læs varmt. De andre fritspils ordninger til
trods har vi således holdt skansen med greenfee
spillere.

Der vil jævnfør beslutning på generalforsamling
2018 blive fremlagt oplæg på den kommende
generalforsamling.

4Golf-ordningen er stadigvæk et aktiv for
klubben, som mange medlemmer benytter sig af,
og vi har mange besøgende fra de andre klubber.

Tilfredsundersøgelser
Her ligger vi rigtigt godt på mange parametre,
jævnfør tidligere udmelding på Golferen. Der er
også et par områder hvor der er plads til
forbedringer.

Frederikshavnerordningen har også været et
issue, som er brugt meget tid på, og vi kender
endnu ikke overgangsordningen, men det bliver
en stor udfordring for golfklubben rent
økonomisk. Beløbet som vi står til at miste, er ca.
kr. 400.000 årligt. Og det gør ondt.
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Regnskab
Der forventes et meget lille plus på regnskab

Turneringsudvalgets beretning for sæsonen
2018
I beretningen for forrige sæson, ønskede vi sol
og tørvejr til sæsonen 2018 og uden at skulle
tage æren for den sommer som vi havde i 2018,
så må man i hvert fald sige at vores ønsker blev
opfyldt.

Det var dog den seneste start på en sæson, i
vores tid i turneringsudvalget, med
åbningsturnering den 21. april, men med tanke
på sommeren som kom efter, så gjorde det ikke
så meget.

Det var dog den seneste start på en sæson, i
vores tid i turneringsudvalget, med
åbningsturnering den 21. april, men med tanke
på sommeren som kom efter, så gjorde det ikke
så meget.

Om sommeren simpelthen har været for varm til
at spille golf, er vi ikke klar over, men vi må
konstatere, at vi har det laveste
deltagergennemsnit i 2018, i mange år.

Om sommeren simpelthen har været for varm til
at spille golf, er vi ikke klar over, men vi må
konstatere, at vi har det laveste
deltagergennemsnit i 2018, i mange år.

Handicap- og Regeludvalget 2018

Vi vil ikke klage over at have arrangeret syv
turneringer med 88 deltagere i gennemsnit, men
vi vil gerne lidt højere op i 2019, vi er jo så glade
for at se jer 😊

2018 har været året, hvor udvalget i tæt
samarbejde med DGU har udbredt kendskabet til
de nye golfregler, som træder i kraft 1. januar
2019. Der har været afholdt 2 regelaftner i
november måned, og i februar 2019 vil der som
minimum blive afholdt et møde mere.

En stor tak skal som sædvanlig lyde til vore
trofaste turneringssponsorer.
Uden deres engagement og støtte, ville det ikke
være muligt for os, at afholde vores turneringer i
den nuværende form, så husk nu at støtte dem,
som støtter os.
Vi glæder os rigtigt meget til sæsonen 2019, som
starter med åbningsturneringen den 6. april. Og
nu virkede det jo sidste år, så vi prøver lige igen:
Vi håber at vejrguderne vil se i nåde med os og
give os masser af sol og tørvejr hele året, så det
ikke kun er i klubturneringerne solen skinner
Vi glæder os til at se jer alle i den nye sæson.
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Sportsudvalget

tror på at 2019 kan blive året hvor vi kan drille
vores modstandere og forhåbentligt vinde vores
række.

Sportsudvalget 2018 kan betegnes som et
ganske fint sportsår for Sæby GK elite afdeling.

Vi har i vores pro Jakob Borregaard en rigtig
dygtig træner, både damer og herre nyder godt af
hans ihærdighed med vores forskellige
udfordringer i dette spil, hvor de fleste golfspillere
ved hvor meget det kræves for at dygtiggøre sig.
Udover at Jakob får vores ældre elite spillere til at
yde deres optimale, ja så ligger han også et stort
arbejde hos vores juniorer, vi fra eliten glæder os
over, at vi har en af landsdelens største junior
afdeling og det kan vi takke junior afdelingen og
Jakob for, vores klubs fremtid ligger i netop dette
arbejde.

Vi fik i denne sæson – endelig fristes man til at
sige – vores længe ønskede oprykning for vores
damer, efter to sæsoner hvor de har været ret
suveræne i deres række, ja så lykkedes det dem
endelig at få oprykningen i hus – super flot og
absolut fortjent – vi glæder os til at præsentere 3.
divisions damegolf på vores bane i 2019
Hos herrerne har vi efterhånden vænnet os til, at
vi er underdogs i 2. division, efter nogle drabelige
matcher, fik vi kæmpet os til endnu en sæson i 2.
division – det kan vi være rigtig godt tilfredse med
– og det kræver endnu hårdere arbejde i 2019 for
at klare skærene igen. Vores kval række hold
består af både unge og rutinerede elitespillere, vi

Fra sportsudvalget skal lyde en stor tak til dem
der kom ud og så os spille på banen og ligeledes
skal Jakob have en stor tak for sæsonen 2018

Sportsudvalget- Herre eliten 2018
2. division:
Vi vidste på forhånd, at vores 2018 sæson ville
blive et spørgsmål om overlevelse for vores 2
division, og det blev det i den grad, men vi
formåede at kæmpe os til endnu en sæson i 2
division. Vores fantastiske hjemmebane, viste sig
igen at være afgørende for vores forbliven i
rækken, en meget flot og yderst overraskende sejr
over Viborg (ikke mindst for Viborg selv),
grundlagde en overraskende 3 plads i rækken, vi
blev sammen med Blokhus betragtet som det
svageste hold i rækken, men endnu en flot sejr
hjemme over Blokhus, sendte dem en tur i 3
division mens vi fik endnu en sæson i 2 division.

resultater i de to sidste matcher, ja så kunne vi
være endt som nummer 1 i rækken, men små
marginaler gjorde at vi endte som nummer 3.
Generelt kan vi om vores herreafdeling sige, at
vores bredde bliver bedre og bedre for hver
sæson, og som det ser ud nu, ja så tror vi på, at vi
om ganske få år, vil få endnu flere unge spillere
med i vores trup. Vi er så småt gået i gang med
opstarten på 2019 sæsonen og glæder os meget
til den.
Sæt X i kalenderen på følgende datoer, der vil der
nemlig blive spillet elitematcher i Sæby – og vi
ønsker håber på rigtig mange tilskuere på disse
datoer
4+5 Maj
15+16 Juni
17+18 August
På gensyn i 2019

Kval. rækken:
Vi håbede at vi i år kunne dominere rækken og
ville som minimum have chancen for, at komme
ud i oprykningsspillet indtil den sidste spillerunde,
missionen lykkedes til dels, for med de rigtige
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Sportsudvalget - Dame eliten 2018

Sidste turneringsweekend.

Året der gik for dameeliten

Den 18. august skulle vi spille på udebane mod
Hvide Klit. Lært at sidste års erfaring, og da Hvide
Klit er vores stærkeste modstander, vælger vi en
omrokering på holdet, således at Mette, Zita og
Janni spillede singler og Jonna og Ingrid spillede
foursome. Vores modstandere virkede lidt
rystede over vores ændring, og måske var det
afgørende for vores sejr, som igen blev på 9-0.

2018 var året, hvor vores ønske var at rejse os fra
skuffelsen i 2017, hvor vi missede kampen om
oprykningsspillet i sidste match mod Hvide Klit på
deres hjemmebane.
Uden at nogle af os havde sat ord på det, gik vi
alle med ønsket om at i år skulle det være.

Nu kunne intet gå galt. Vi havde sikret os retten til
at skulle spille om oprykning, så sidste kamp mod
Sindal var uden betydning.

Nogle af vores træningsaftener blev således brugt
på at kunne prøvespille udebane, hvor vores
fantastiske træner Jakob Borregaard kunne gå
med os, guide os og komme med gode forslag til,
hvad vi kunne gøre i forskellige situationer. Det
var en rigtig stor hjælp, som viste sig at være en
stor gevinst.

Den 19. august blev sidste match mod Sindal.
Også her fik vi en sikker sejr på 9-0.

Første match var 5. maj på hjemmebane mod
Hjørring. Her blev det til en sikker sejr på 9-0,
endda med en debutant (Emma Berg) på holdet.

Vi afsluttede dagen hos Jette Nymark, hvor vi
spiste lækker tapas og fejrede, at vi nu var
kommet så langt. Jette har besluttet at stoppe på
eliteholdet med udgangen af denne sæson, så det
blev også en lille afsked med Jette.

Næste dag 6. maj skulle vi spille på udebane mod
Sindal. Allerede på hul 15 var alle spillere færdige,
så igen en sikker sejr på 9-0.

Under vores matcher har vores modstandere ytret
ønske om at vi rykkede op, måske fordi de var
trætte af at tabe til os.
Oprykningsspil på Vestfyn.
Den 14. september prøvespillede vi Vestfyn
golfbane. Ingen af os var særligt begejstrede for
spillet, så nu kunne vi kun håbe, at vi kunne stå
distancen/presset.
Den 15. september kom så dagen, hvor
oprykningsspillet skulle stå sin prøve. Vejret viste
sig ikke fra sin bedste side, men forholdene var jo
ens for os alle. Greens var ekstremt hurtige. Ingen
af os var særligt tilfredse med spillet, så nu måtte
vi håbe, at de andre hold også havde været
udfordret af vejr og baneforhold. Da den sidste
fintælling var overstået, kunne vi konstatere, at vi
havde klaret udfordringerne godt nok til, at vi fra
sæsonen 2019 kan kalde os for 3. div. hold.

Anden turneringsweekend.
Den 16. juni skulle vi så møde Hvide Klit, som
sidste år sørgede for, at vi ikke skulle spille om
oprykning, så der var lidt flere sommerfugle i
maven denne dag.
Det blev en fantastisk dag, hvor vi endnu engang
kunne glæde os over en sejr på 9-0.

Vi har igen i år haft en fantastisk træner, og der
har været flot fremmøde og god træningsindsats
fra alle spillere på holdet.

Den 17. juni var vi på udebane mod Hjørring.
Denne dag var vi lidt udfordret af vejret. Blæst og
torden gjorde, at spillet blev afbrudt en enkelt
gang. Vi fik dog en sejr på 6-3, hvilket var
tilfredsstillende.

Tak til Jakob for god træning og fantastisk
opbakning.
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Begynderudvalget
I 2018 har vi sædvanen tro haft nogle, åbenthus dage og også i samarbejde med DGU holdt
Golfens dag. Der er kommet det antal
prøvemedlemmer der var budgetteret med, så det
er OK, men vi vil jo som altid gerne have haft
mange flere, til at imødegå den generelle
udvikling mod færre medlemmer i golfklubberne.
De nye har i år været ret aktive, mange er i første
sæson begyndt at blive synlige til klubturneringer
og sågar til klubmesterskaberne – det tyder på en
fin indslusning.

startlister vil der klart fremgå hvem der er valgt af
de tilmeldte faddere, og dem der ikke er valgt, kan
vælge at blive hjemme, eller gå med andre
”overskudsfaddere” en tur på bag-ni, det plejer at
være hyggeligt.
Vi håber på en god 2019 sæson, igen med mange
nye golfspillere i Sæby golfklub, og som
sædvanligt skal vi opfordre alle ”gamle”
medlemmer til at reklamere for sporten og
tilskynde folk de kender til at møde op og risikere
at blive bidt af golfen.

Regelundervisning og PAR-3 spil har kørt med
samme stabile kræfter, som de sidste par år, i
form af Allan på PAR-3 og Kresten med
regelundervisningen. På grund af problemer med
kalendersynkronisering, har vi enkelte der er
startet på kaninturneringen med dispensation for
manglende regelprøve, dem få vi hentet i starten
på 2019 sæsonen.
Kaninturneringen har som sædvanligt kørt fint
med god tilslutning, og engagerede deltagere
både til spil, regelquiz og for manges
vedkommende lidt spisning efterfølgende. Jakob
har også gjort sit, både med råd og dåd og
låneudstyr, vi har igen i år hørt mange roser
omkring hams fine modtagelse af nye spillere.
Også Inge har fået fin kritik for sin altid venlige og
imødekommende indstilling, endda selvom hun i
forhold til de nye er den skrappe, der kommer
med girokort mv.

Juniorudvalg
I juniorafdelingen har vi haft et fint deltagerantallet
til træningsholdet. Vi har haft 23 juniorer som i
2017 samt 12 ungseniorer hvilket er en
tilbagegang ift. 2017 med ca. 7.
Vi har igen i år delt vores trænings tid i 2 hold – et
hold med spilopperne fra ca. 5 til 10 år og et hold
med tigerne fra ca. 11 til 22 år.

Carsten Pedersen, som jo har været meget aktiv i
styringen af Kaninerne, har ønsket at trappe lidt
ned, en stor tak til Carsten for den gode indsats. I
hans sted har Kurt Frandsen lovet at give en hånd
med i udvalgsarbejdet i den kommende sæson.

På par 3 medlemmerne er vi gået noget tilbage fra
i 2017 at have 192 medlemmer til at vi nu er nede
på 161 medlemmer – her opfordre vi jer alle til at
tage jeres børn, børnebørn, nevøer og niecer med
op prøve at spille på par3 banen – dette er en
vigtig vej ind på træningsholdene.
Men alt i alt har vi haft god tilslutning til
juniorafdelingen.

Vi har i den forløbne sæson haft lige netop de
faddere vi skulle bruge, men der har ikke været
ret meget buffer, vi vil derfor gerne opfordre
endnu flere til at melde sig. Nogen har udtrykt lidt
ærgrelse over at have meldt sig, uden at ”komme i
brug”. For fleksibiliteten skyld skal man jo først
melde sig søndag, som deltager i tirsdagens
kaninturnering, og følgelig ved udvalget jo først
søndag aften eller mandag, hvor mange faddere
der er brug for. Vi gør dog det, at når vi laver

Vi har, både mandag og torsdag haft delt
juniorerne op i 2 grupper som træner efter
hinanden, dette er nu andet år vi har gjort dette og
vi har haft så stor succes med at fastholde vores
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unger at vi har fået tildelt ekstra timer af
bestyrelsen således vi også om mandagen kan
kører 2 fulde holdtimer.
I overgangen mellem de 2 trænings tider ind i
mellem lavet sjove øvelser for ungerne, det kunne
være rundgolf, golf stafet eller lignende hvilket
tager lidt plads oppe på Driving Range mens det
pågår. Her har I alle været søde til at hjælpe for
at, vi har kunnet lykkes med det – så tak for det.

og derefter nattegolf, inden vi skulle sove så vi
alle var klar til at komme op og spille
kredsturnering om lørdagen.

Igen i år har, Mette Fabricius, Thomas Winter
Larsen, Kristoffer Østergaard og Per Åke Poulsen,
som en del af juniorudvalget, gjort en kæmpe
indsats, og det samme har forældrene som har
stillet op både som chauffører, faddere, hjælpere
ved camp ‘en osv. Det er voldsomt glædeligt at
rigtigt mange af jer altid bliver under træningen og
kigger med – klar til at gå med på par3 banen –
det giver en god stemning under træningen – I er
bare altid klar når vi har brug for det – tak til jer
alle.

Vi har været ude og spille kredsturneringerne med
10-15 unge mennesker hver gang. Som noget nyt
har vi haft dem uden banetilladelse med ude og
spille en short Course turnering. Vores hold har
siden maj stillet med det største hold i vores
kreds, dvs. vi har haft flere med ud end både
Hjørring og Frederikshavn – det er fedt fordi vi
altid har ligget lidt i skyggen af de 2 klubber ift.
ungdomsafdelingen. Vi har klaret sig godt i både
short course konkurrencen, holdkonkurrencerne
for 9 og 18 huller samt den individuelle
konkurrence. I 9 huls turneringen havde vi en der
kæmpede med til det sidste om de 6 eftertragtet
pladser til Stjernegolf, men det glippede desværre
på sidste dagen. I 18 huls turneringen besatte vi
1. og 2. pladsen i den individuelle konkurrence
mens vi i holdturneringen på trods af vi kun var 3
mod de andre 4 personer kun var 4 point fra 1.
pladsen som gik til Frederikshavn. De får tæsk
næste år har vi lovet hinanden – så alt i alt en flot
kredsturnerings sæson for alle.

Vi glæder os til en ny sæson, med fuld fart på,
gas, spas og stor golf-udvikling hos de enkelte
spillere. Fremad, sammen mod EUROPA-TOUR’
en .

I maj afholdt vi SUPERFREDAG med 17
deltagere som var ude og spille på banen
hvorefter vi spiste og hyggede i cafeen – og så
var der selvfølgelig nattegolf sidst på aftenen
inden vi skulle hjem. I september havde vi
trænings camp med 14 deltager. Vi startede i
klubben hvor vi spillede golf om fredagen, spiste
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Baneudvalg.
Efter en lidt langsom og våd start i foråret kom
varmen i maj måned. Med varmen kom også den
mest tørre og varme sommer i mands minde.

På de nævnte huller er der sidste forår lavet et
stort drænarbejde, hvilket vi håber at se resultatet
af fremover.

Vandingsanlægget kom virkelig på overarbejde
hen over sommeren og det lykkedes at holde
greens og teesteder grønne hen over sommeren.
Værre gik det med fairways. Mange steder
tørrede græsset helt væk, hvilket har givet en del
eftersåning hen over efteråret. Heldigvis med godt
resultat således at de fleste fairways sluttede
sæsonen flot grønne.

Der er i løbet af sommeren blevet lagt fliser hele
vejen langs rangen hvilket er blevet rigtig godt.
Det har gjort det muligt at nå tørskoet frem til vore
udslagsmåtter. Stor tak til holdet bag den store
indsats der er ydet.
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger
over sommeren vedrørende vores bane. Ros til
vores greenkeeper stab.

Over året er der blevet fældet en del træer. Mest
mellem teested hul 9 og green hul 1, men også på
volden ved teested hul 5 er der blevet ryddet. En
del træer er helt fjernet. B. la. Mellem hul 3 og fire
på bakken, men også i ruffen mellem hul 9 og 10.

Alt i alt en stor tak til de mange frivillige der har
hjulpet rundt om banen i det forløbne år.

Mange steder på banen er der blevet stammet op.
Dette både for at lette spillet men også for at
greens og teesteder kan få bedre lys og dermed
bedre vækst i græsset.
Træfældning og opstamning er udført af frivillige,
som skal have stor tak for det store arbejde over
året.

Personale, administration og banen

Der har også været malehold ude i løbet af
sommeren. Det er dejligt at se at både skure,
stativer og starterhus fremstår velholdte.

Vi har et fantastisk personale, som på alle
områder gør et stort og flot stykke arbejde for
Sæby Golfklub.

Omlægningen af åen har betydet at vandstanden
er faldet meget mere end beregnet. Desværre er
vandstanden kun faldet fra pumpehuset og
nedstrøms. Det betyder at vores rørledning fra
pumpehus til åen skal lægges om her i foråret.
Dette har betydet at vandingsanlæggets suge
spids i åen er blevet blotlagt. Greenkeeperen er i
dialog med kommunen om dette.

Inge med sit store servicegen, gør at vi får flotte
tilbagemeldinger fra egne og Greenfespillere, hvor
proshoppen gør et stort arbejde i weekenden hvor
sekretariatet ikke er åbent med at servicere
medlemmer og gæster i klubben.
Jens, Jeppe, Jan & Lasse gør som sædvanligt et
flot stykke arbejde på banen, som gør vores
golfbane har stået flot i 2018.

Ud for pumpehuset har man valgt at lave et
sandfang som gør at vandstanden længere op ad
åen ikke er faldet nævneværdigt. Vandstanden er
så næsten uændret hvad angår hullerne 3, 5, 7,
12, 13 og 14

Kontrakten med Keld og Jacob er forlænget med
yderligere 3 år.
Golferen syntes jeg kører rigtigt godt, flot arbejde.
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Sponsorudvalget 2018

Banekontrol

2018 blev endnu en gang en stor succes med
vores efterhånden meget kendte Sæby golfklubs
netværksforum (SNF)

En meget vigtig funktion som der bruges rigtig
mange timer på årligt ca. 200 timer. De får gode
tilbagemeldinger fra vores Grenfeespillere som
roser der service.

Programmet for 2019 er næsten på plads og vi
kan fortælle, at vi kommer vidt omkring – sidst har
vi hørt om Danske bank og hvidvask sagen,
desuden kan fortælles om besøg på
varmeværket, og et besøg på Skagen Bryghus
begge besøg var en stor succes.

Bestyrelsen vil gerne takke for det store stykke
arbejde som sker her.

Vi har planlagt det meste af 2019 – man kan bl.a.
se frem til besøg hos Cantona og vores
borgmester kommer også forbi forummet, så vi
glæder os utroligt meget til resten af året.

Afslutning

Der skal lyde en stor tak til vores trofaste
sponsorer og ikke mindst stor tak til Inge herfra,
uden sponsorer og Inges gåpåmod, så ville vi ikke
kunne opretholde den flotte stand på vores bane.

Her skal lyde en stor tak til alle
ansatte, samt alle frivillige som gør en
stor indsats igennem hele året.
Ligeledes en stor tak til alle vores
sponsorer. Og ligeledes skal lyde en
stor tak til bestyrelsen for at godt og
konstruktivt samarbejde

Vi søger altid efter nye sponsorer, så hvis du har
en virksomhed, der ønsker at støtte en fantastisk
klub og samtidigt øge din og virksomhedens
omsætning i området, ja så skal vi hellere end
gerne finde en plads til jer i klubben.
Derudover får vi også som klub stor ros for de
Company Days der bliver afholdt hos os, hvis det
kunne have jeres interesse, så fortæller Inge
gerne om det, vi ved at vores klub er et
fremragende sted, at lave forretninger i.
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Greenkeepers info
Så er de 2 første vintermåneder af de nye år gået.
Det er jo en stille tid på banen, men der er stadigt
blevet fældet og ryddet op rundt omkring,- hvilket
vi fortsætter med det næste stykke tid. Ellers er
tiden blevet brugt på servicering af maskinparken,
planlægning af den kommende sæson,
afspadsering og diverse nye info fra DGU og nye
tiltag ift. registrering af golfrunder på banen.
Der vil i løbet af foråret komme information
omkring det der hedder ”Golfsporet”, - en
undersøgelse, som vi skal have hjælp til at få
gennemført. Golfsporet går i sin enkelthed ud på
at registrere golfrunder på den måde, hvor
golfspillerne bevæger sig på banen og hvor der
eventuelt er ekstra ledetid og problemer, som man
kan afhjælpe det på sigt.
Vi fortæller mere om dette til foråret.
De forskellige vejrmæssige forhold vi har haft i
løbet af vinteren har gjort, at vi desværre har fået
angreb af svamp på greens, som vi kræve en
ekstra indsats i foråret for at få ordentlig
græsdække igen.
/Greenkeeperne
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Sæby Golf Café
Hej kære medlemmer🍷
Her kommer lige en lille hilsen fra cafeen.
Først vil jeg gerne fortælle At det er min 10. sæson som Golf Cafe forpagter. Det skal fejres den 8 marts. Fra
kl 18-22 hvor der vil blive lavet en lækker buffet inklusiv drikkevare (fri øl og vin) for kun 199kr Per person.
Vi åbner nogle sjove og store flasker så der er rigeligt til alle. Billetter kan købes ved henvendelse til Keld på
winebyhansen@gmail.com
Og så kommer der et par virkelige gode tilbud på et par lækre vine.Som kan bestilles på samme mail.
Origium Rose 2017 Garnacha 47kr /stk.
Cava Grand Ducay Rose 52kr /stk
Don Mendo 2011 Magnum Grand reserva Tinto 110kr /stk 1,5 liters. (Normal pris i udlandet 35EUR)
Alle sælges kun i hele kasser der er ca. 600 flasker af hver.
Sælges først til mølle.
Reserveres på mail
Hjemkommer i næste uge hvor priserne også stiger.
Sæt i gang.
God vinterferie
Keld🍷

Proshoppen
Holder i øjeblikket vinterlukket uden nyheder. Men vender stærkt tilbage til sæsonstart 
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Årsregulering
Kort forklaring til årsregulering

Alle tællende runder (9 eller 18 huller) medtages fra det seneste år med undtagelse af:
1. runder som er blevet aflyst og/eller
2. runder hvor CBA blev -2/RO
3. runder markeret som NR (No Return)
Der skal være minimum 8 runder for at kunne udregne en HR. Har en spiller ikke afleveret 8 tællende runder
inden for det seneste år udvides perioden op til 2 år, for at kunne finde de seneste 8 tællende runder (dog
må der maksimalt hentes 4 ”gamle” runder fra perioden 12-24 måneder).
Er det ikke muligt at finde 8 runder inden for de seneste 2 år kan systemet ikke udregne en HR med
tilstrækkelig præcision og den kan derfor ikke gennemføres. Kan en HR ikke gennemføres
fjernes EGA Handicap betegnelsen og spilleren har i stedet et Klubhandicap.
De opnåede stablefordscores omregnes (via kompliceret statistik – se evt teknisk forklaring) til et
handicapinterval som en spiller der har leveret sådanne scores bør ligge inden for.
Har du ønske at om at se den fulde forklaring og udregning, så er den på tavlen i klubhuset eller du kan se
den via følgende link:
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ega-handicapsystem/vejl/da/topic/handicaprevisionen-hr-forklaret

Nyt handicapsystem 2020.
Der kommer et nyt system til regulering af handicap i 2020.
DGU og klubben vil orientere om det nye system løbende i 2019, og såfremt der vil fremkomme ønsker fra
medlemmer om en medlemsaften om dette, så vil klubben naturligvis finde et tidspunkt til dette.
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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. Dette er Golffologens 2. klumme

Potatos or Potatoes?
Den ældre del af klubbens medlemmer har med garanti set filmen Shall We Dance med Fred
Astaire og Ginger Rogers i hovedrollen. Og de kan sikke nikke genkende til stroferne "You like potato and I
like potahto, You like tomato and I like tomahto". Potatos or Potatoes er jo i princippet det samme, men med
forskellige regionale dialekter, kan det måske være svært at se lighedspunkterne.
Uanset dialekter eller ej, kan man spørge sig selv, om der også findes lighedspunkter for en golfer? Svaret
er et klokkeklart JA; Bilister!
Golfer og bilister er i bund og grund flinke, venlige og tålmodige mennesker, der bare elsker deres sport/bil.
Men når de står på første tee/sætter sig bag rattet, så er der nogle personer, der ganske enkelt skifter
adfærd og deres tålmodighed komme på en alvorlig prøve: FOR SÅ SKAL ALLE DE FORAN ÉN BARE SE
OG FÅ NOGET FART PÅ, OG ALLE SØNDAGSSPILLERE/BILISTER SKAL F….. BARE TRÆKKE TIL
SIDEN, SÅ MAN KAN KOMME FORBI. OG HVORFOR TRÆDER DE FORAN ÉN IKKE BARE KLAMPEN I
BUND, NÅR DE SKAL FORBI DE GREENKEEPERE/VEJARBEJDERE MAN MØDER, DERES LIV KAN
UMULIG VÆRE LIGESÅ MEGET VÆRD SOM MIT SPIL. OG DE DAMER DER FORSINKER SPILLET VED
AT SLÅ ET LUFTSLAG PÅ TEESTEDET SKAL BARE SE OG KOMME OP TIL EN NY KØREPRØVE,SÅ
DE KAN LÆRE AT SÆTTE BILEN I GEAR. OG OG OG…

- ja undskyld pausen, men jeg skulle lige have pulsen ned igen…

Selvfølgelig skal man vinke igennem, hvis der er fri bane foran og de bagved en har lidt flere hestekræfter.
Men hvis der er meget trafik giver det så mening at vinke igennem? Møder man dem så ikke bare ved næste
teested/lysregulering?
- Skal man så ikke bare lære at få pulsen ned og erkende at turen tage længe tid i dag - så har man også
længere tid til at nyde turen i. Medmindre der er tale om en større skovtur vil jeg personlig mene, at det ikke
kan betale at vinke igennem når banen er fyldt op, for en gennemgang tager også tid og forsinker dermed
dem længere bagud.
Der kan være mange biler på vejen, men hvis bare trafikken glider, så det det gælder om er at lære IKKE at
forsinke spillet. Det gør man ved at være klar:
- Placer baggen på den side af green som er nærmest vej til næste teested, i det hele taget skal baggen
holdes som en hund i snor, så man ikke skal gå for langt efter den.
- Den der først har holet ud, bør tage flagstangen og være klar til at sætte den i hul når alle har færdigspillet
hullet.
- Man kan også snildt hjælpe sin medspiller med at rive efter ham i bunkeren, hvis bunkerslaget skulle have
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givet ham nye problemer, eller hvis man bare i det hele taget bare har ekstra overskud.
- Og så skal scorekort altså først skrives på næste teested, det er også her man tage diskutere evt.
uenigheder om scoren.
Skulle man have mistet trit med spillerne foran, så kan man sætte tempoet op med få tiltag som f.eks. lad
være med at marker korte puts, men gør dem færdig med det samme. Den spiller der har honnøren på
næste hul kan slå ud før han skriver scorekortet. Gå lidt rask til på de næste par huller og så selvfølgelig,
hvis det er stableford samle op når slagene er brugt.
Det er alt sammen noget der gør at de bagved spillende spillers tålmodighed bliver større.

You say put I say putt
Engelsklæreren tog sin første golflektion og spurgte pro’en:
"Staves ordet p-u-t eller p-u-t-t?"
"P-u-t-t er korrekt", svarede han og fortsatte: "Put betyder at placere et objekt, hvor du
vil have det. Putt er blot et forgæves forsøg på at gøre det samme!

NYT regelmøde 11. marts kl. 19.00
De nye golfregler trådte i kraft den 1. januar 2019, og det vil vi stadig gerne fortælle Jer om på vores
informationsmøde mandag den 11. marts kl. 19.00 i klubhuset
Tilmelding til regelorienteringsmøderne kan ske på mailadressen js-saeby@golf-klub.dk
(BEMÆRK at tilmelding er en nødvendighed, og KUN kan ske på mailadressen ovenfor)
Ligeledes vil der såfremt der er interesse for det fra ”klubber i klubben” (damedag, herredag, slotssøstre,
slotbrødre, kaniner/begyndere, eliten og juniorerne) blive tilbudt en kort version af ovenstående, når
sæsonen er kommet i gang.
Vi vil også meget gerne opfordre til at følge dette link, der er også en fin lille
test. https://www.danskgolfunion.dk/artikel/e-kursus-fra-gammelt-til-nyt
På handicapudvalgets vegne
Jørn Sivertsen
Sæby Golfklub
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Indkommet forslag til generalforsamlingen:
Jeg vil meget gerne om vi kan få grill-matchen med på programmet igen som vi havde tidligere.
Det skal være en match som ALLE kan være med til, og skal være som vi havde førhen, vi kaldte den greenkippernes hævn, eller noget i den retning.
Det skal være en match som alle har mulighed for at vinde uanset hcp. så det ikke bliver de samme som
vinder hver gang man har en match.
Hver spiller medbringer en gave til mellem 25-50 kr. Så er der ingen som skal ud og tigge gaver.
Med venlig hilsen
Karsten Ross
71-1207
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Kontingent satser 2019

HUSK at kontingentet skal
betales senest 28. februar
Har du ikke modtaget din
opkrævning? – Kontakt Inge

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
kr.
stikkontakt)

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
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Sæby Golf Cafe
Bestyrelsen har underskrevet en ny 3-årig kontrakt med Keld i cafeen.
Bestyrelsen håber på et godt samarbejde i perioden.
Vær opmærksom på cafeen nye åbningstider.

Mandage
Tirsdage – torsdage
Fredage
Weekender og helligdage

kl. 11.00-16.30
kl. 11.00-21.00
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-18.00

Cafeudvalg
Bestyrelsen har et ønske om at få et cafeudvalg op at stå fra starten af sæson 2019. Kunne du
tænke dig at være en del af dette, så kontakt klubben på mailadressen saeby@golf-klub.dk

Vigtige datoer i 2019:
Generalforsamling
Åbningsturnering
MR Turnering
Pinsemorgen turnering
Trafikcenter Sæby Syds turnering
Sæby’s Bogholderi & Regnskabs turnering
Spar Nord Turnering
Årgangs- & klubmesterskab
Medhjælperturnering
Afslutningsturnering
v/ A/S Sæby Fiske-Industri

Torsdag den 14. marts
Lørdag den 6. april
30. maj
9. juni
(ikke endnu fastlagt)
(ikke endnu fastlagt)
1. september
7.-8. september
5. oktober
26. oktober

Resten af turneringskalenderen er under udarbejdelse og offentliggøres så snart den er klar
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Småting fra
sekretariatet
Betalingsservice ~ Girokort?!?!?
Vi har desværre fået fejl informationer omkring de
fremsendte opkrævninger.
ALLE der tidligere har været tilmeldt PBS har fået
tilsendt sit kontingent via Betalingsservice. DOG
KUN for dem selv og familiemedlemmer sendes
manuelt på girokort pr. post
Vi beklager al besværet
Mange hilsner fra Inge, sekretariatet

”Rigtig” vintergolf

Foto af Carsten Thomasen

Ny hjemmeside
Vi har indledt samarbejde med Ole Frølich og
Carmé omkring opbygning af en ny brugervenlig og
lækker hjemmeside som vi glæder os til at få bygget
op og præsenteret for Jer allesammen
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REGIONSGOLF 2019
Så er det snart tid til at melde sig til Sæby
Golfklubs hold til regionsgolf - og listerne er nu klar
på opslagstavlen i klubhuset.

Veteran B:
Ingen hcp-grænse
Alder minimum 60 år pr. 31.12.19

Regionsgolf er en holdturnering, hvor
holdene består af både damer og herrer.
Holdet møder 3 andre klubber på hjemme- og
udebane. Spilletidspunkt indledende runder

Super Veteran A:
Ingen hcp-grænse
Alder minimum 70 år pr. 31.12.18

Spilletidspunkt og dato/uge fastsættes af
turneringsledelsen. Spilledagen er af
turneringsledelsen på forhånd sat til mandag i
bestemte uger i april, maj og juni, og
spilletidspunktet er sat til kl. 17:15

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at
kontakte sekretariatet på
mailadressen saeby@golf-klub.dk
Tilmeldingslisterne hænger klar i klubhuset 

Spilleform: Der spilles hulspil over 18 huller med:
1 damesingle,
3 herresingler,
1 mixed foursome
Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee, eller
hvad der er sædvanlig klub tee.
I A-rækken kan holdkaptajnerne aftale, at der
spilles fra blåt teested, eller hvad der måtte være
tilsvarende disse teesteder. Singlerne spilles som
2-bolde. Der spilles fra scratch i alle rækker.
Tilmelding
ALLE ER VELKOMNE I
REGIONSGOLFTURNERINGEN,
- og det er gratis at deltage.
Forplejning efter kampen er dog egenbetaling.
Sæby Golfklub har følgende hold i
Regionsgolfen i 2019:
A-rækken:
Hcp minimum 4,5. Alder minimum 21 år pr.
31.12.19
B-rækken:
Hcp minimum 11,5. Alder minimum 21 år pr.
31.12.19
C-rækken:
Hcp minimum 18,5.Alder minimum 21 år pr.
31.12.19
D-rækken:
Hcp. minimum 26,5. Alder minimum 21 år pr.
31.12.19
Veteran A:
Ingen hcp-grænse
Alder minimum 60 år pr. 31.12.19
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Det snakkede vi om i februar 2007
Uddrag fra Golferen februar 2007 (medlemsblad nr. 60):

Fra bestyrelsens beretning (vedr. 2006)
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Spilleprogram for dame- og herreholdene i
Danmarksturneringen
3. division Damer vest pulje 1
04.05.2019
05.05.2019
15.06.2019
16.06.2019
17.08.2019
18.08.2019

0840
0840
0800
0800
0840
0840

Sæby
Sæby
Brønderslev
Team Djurs
Sæby
Aalborg

Team Djurs
Aalborg
Sæby
Sæby
Brønderslev
Sæby

2. division Herrer vest pulje 1
04.05.2019
05.05.2019
15.06.2019
16.06.2019
17.08.2019
18.08.2019

0800
0800
0800
0800
0800
0800

Sæby
Sæby
Ørnehøj
Himmerland
Sæby
Viborg

Himmerland
Viborg
Sæby
Sæby
Ørnehøj
Sæby

Kvalifikationsrækken Herrer pulje 13 (kun 3 hold i puljen)
05.05.2019
15.06.2019
17.08.2019
18.08.2019

0950
0800
0950
1000

Sæby
Dronninglund 1
Sæby
Brønderslev

Brønderslev
Sæby
Dronninglund 1
Sæby

1. division Veteraner vest pulje 1
04.05.2019
05.05.2019
15.06.2019
16.06.2019
17.08.2019
18.08.2019

0930
1100
0930
0800
1100
1020

Sæby
Sæby
Aalborg
Viborg
Sæby
Aarhus

Viborg
Aarhus
Sæby
Sæby
Aalborg
Sæby
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De ’almindelige’ åbningstider starter op
igen i forbindelse med sæsonafslutning

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

Proshop:
Åbner ved sæsonstart
Nærmere info følger

Sekretariat
Fra 1. marts:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 14.00
Ferielukket uge 8

Sæby Golf Café
Torsdage og fredage kl. 16.30-18.30
(take away)
Åbner med nye åbningstider ved sæsonstart

Husk at I altid kan kontakte os telefonisk
hvis I får problemer
- og så GLÆDER vi os til foråret 

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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