
Vi har brug for jer forældre… 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hjælper dig… 

 

 

 

 

Kalender 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

 

 

 

 

 

 

Sæby Golfklub 

 

 

 

For at juniorerne skal få den bedste oplevelse i klubben, er det vigtigt 

at I forældre bakker op omkring aktiviteterne i klubben. 

Juniorudvalget har brug for jeres hjælp i forhold til bl.a.: 

-Kørsel til kredsturneringer for dem med banetilladelse 

-Praktiske opgaver i forbindelse med junior arrangementer. 

-Være behjælpelige ved træningen. 

-Tage børnene med på træningsbanen. 

-Holde sig opdateret med information på  Facebook gruppen. 

 

…Kontakt gerne udvalget, når I har mulighed for at give en hånd med. 

Træner: 

Jakob Borregaard 

14/4: Kredsturnering i Sæby (alle med banetilladelse) 

28/4: JDT i Frederikshavn (max. hcp 30 U14 og 26.4 U16) 

5/5: Kredsturnering i Løkken (alle med banetilladelse) 

30/6: Kredsturnering i Hjørring (alle med banetilladelse) 

10/8: JDT i Dronninglund (max. hcp 30 U14 og 26.4 U16) 

15/9: Kredsturnering i Sindal (alle med banetilladelse) 

Juniorudvalget: 

Kim Bæk 
Mette Fabricius 
Thomas Winter Larsen 
Per-Åke Poulsen 
Kristoffer Østergaard 



Medlemskab – pris… 

 

 

 

 

 

  

Medlemskab – indhold… 

 

 

 

 

 

Træningstider… 

 

 

 

 

Træningen… 

 

 

 

 

 

Spil på par3-banen og stor bane… 

 

 

 

 

Hvor finder vi mere information… 

 

Børn op til 10 år   Kr.    200,00 

Junior Begyndere fra 11 til 18 år uden banetilladelse Kr.    400,00 

Junior fra 11 til 18 år med banetilladelse  Kr. 1.100,00 

Ungseniorer fra 19 til 25 år   Kr. 2.000,00 

 

Par3-bane op til 25 år (ingen træning m. PRO) Kr.    100,00 

Når du er medlem i Sæby golfklub, har du fri adgang til at træne og slå 

bolde på driving rangen. Du må også benytte klubbens andre 

faciliteter bl.a. puttinggreen, indspilsområde og par3-banen.  

Du må også spille på den store bane, når du har fået tilladelse til det 

af træner Jakob Borregaard. 

Er du nybegynder og mangler udstyr kan du låne det af Jakob 

Borregaard, indtil du er klar til at købe dit eget udstyr. 

Mandag 16.30-17.30 – nye/let øvede juniorer 

Mandag 17.30-18.30 – øvede juniorer 

Torsdag kl. 16.30 – 17.30 – nye/let øvede juniorer 

Torsdag kl. 17.30 – 18.30 – øvede juniorer 
NB!! Alle juniorer mødes til træning på klubbens driving range, med mindre Jakob 

Borregaard har givet besked om noget andet. 

 

 Træningen foregår således… 

-Vi starter normalt på driving rangen og træner. 

-Efterfølgende laver vi træning på puttegreen eller indspilsområde. 

-Der vil også blive arrangeret prøver og regelundervisning i løbet af 

sæsonen. I vil få nærmere info herom.  
NB!! Det er frivilligt om man har lyst til at spille par3-banen efter træningen. Evt. 

sammen med kammerater og/ellers forældre 

Du må altid spille på par3-banen før og efter træning samt på andre 

dage. Spørg evt. dine kammerater eller forældre, om de vil gå med. 

Facebook kan også bruges i forhold til at arrangere runder med alle de 

andre juniorspillere.  

Har du tilladelse til stor bane, kan du selvfølgelig også spille der. 

I kan altid finde information om juniorafdelingen, træningen og 

arrangementer på hjemmesiden: www.saebygolfklub.dk. I kan også 

melde jer ind i gruppen Junior-Golf Sæby GK på Facebook. Her kan I 

læse nyheder, arrangere golfrunder og fortælle om gode 

golfoplevelser.  

http://www.saebygolfklub.dk/

