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Formandens side 

- Sæsonen godt i gang                  

 

 

 

 

 

Af bestyrelsesformand Flemming Sørensen 

Siden sidst har vi haft Åbningsturnering, 

sædvanen tro med mange deltagere som ville ud 

og have græs under fødderne. En anden af de 

faste tilbagevendende forårstiltag, er åbne huse 

og golfens dag. Som følge at disse og andre tiltag, 

er der rekrutteret ca. 20 nye prøvemedlemmer til 

fuld begynderforløb samtidigt med at 13 nye er 

startet på et forløb på Par-3 banen i regi af 

ældresagen. 

Vi har et åbent hus mere planlagt til 26. maj. 

Alle klubber-i-klubben er i fuld gang med deres 

turneringer og der skal da lyde en tak til mange 

medlemmer der bruger tid på; at sætte rammer for 

et godt socialt liv i Sæby golfklub, ved at 

planlægge og styre disse aktiviteter. Jeg kan kun 

anbefale at man lader sig indrullere i en eller flere 

af disse klubber – det er en rigtig god mulighed for 

at komme ud og spille ”turnering” og samtidigt få 

nye kontakter. 

Både Danmarksturneringshold og 

Regionsgolfhold er kommet i gang, mon ikke de 

selv vil bidrage til Golferen med lidt nyt om godt 

og skidt, der er hændt undervejs i deres 

turneringer. Juniorerne er der fuld fart på, og det 

forlyder at vi nu gang på gang er den klub der 

stiller med flest aktive juniorer til turneringerne. 

Vores bane er kommet lidt skidt fra start, der har 

været informeret fra Baneudvalg og Greenkeeper 

om historien med svampen, som har givet huller i 

greens, og vi har alle kunne følge med i 

vejrudsigterne og se at vi allerede nu har haft 

tørkelignende tilstande i store dele af landet – og 

det endda kombineret med store udsving i 

temperaturer og sågar sen nattefrost – alt dette 

har forsinket udbedringen af de famøse huller og 

græssets vækst i almindelighed. 

Ikke at det gør vore situation bedre, men vi hører 

jo også fra vores gæster og fra egne spillere der  
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har været gæster på andre golfbaner, at vi nok er 

ramt, men der er de andre altså også. 

Der er fra bestyrelsens side blevet meldt ud til 

Baneudvalg og Greenkeeper af greens skal have 

høj prioritet og at den ekstra tid der skal kastes 

heri skal der gøres en indsats for at skaffe 

kompensation for, mere om dette i et indlæg fra 

de involverede, i dette nummer af Golferen. 

Ud over ekstra tid brugt på greens har vi givet 

grønt lys til at bruge ekstra ressourcer på at 

efterså greens 1-2 gange mere end de 2 gange 

der oprindeligt er planlagt og budgetteret. 

Desuden vil der til efteråret blive taget kontakt til 

en ekstern konsulent, der kan give ideer til ekstra 

pleje eller andet, der kan forhindre eller 

formindske vores risiko for at få svampeskader 

igen næste vinter. Alt i alt mener vi at have gjort 

hvad der i vores magt for at give personalet 

mulighed for få greens på fode igen, uden at gå 

på kompromis med vores holdning til, at banen 

skal plejes efter gældende love og regler.

På den positive side kan nævnes at vi har haft 

godt med besøg, og er på antal besøgende en 

anelse foran budget. 

En anden rigtig god ting er, at nu står sommeren 

rigtigt for døren, og vi ved jo at når vi får lidt vand 

og lidt varme (Og vandet har vi jo lige fået lidt af) 

gør det underværker på banens udseende, og på 

udbedring af huller på greens. Det giver også 

mulighed for at spille i lidt mere sommerlig 

påklædning, og det er altid noget skønnere. 

 

Med håbet om en rigtig god golfsommer 

Flemming Sørensen 
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Greenkeepers info – fra baneudvalget 
 

Vi havde arbejdsdag på banen tirsdag d. 16 april, 

hvor vi fik lavet en hel del opgaver rundt om på 

banen. 

Der mødte 33 op som gik på med stor iver, og 

som i kan se derude, har det pyntet gevaldigt op. 

Stor ros til alle og vi håber at I møder op næste 

gang vi indkalder. 

Som alle ved har der i foråret været store 

udfordringer med vore greens.  

Svampeangreb har mange steder skabt store 

pletter, der har gjort at spillet på greens ikke har 

været optimale. 

Greenkeeper staben har gjort et stort ekstra 

arbejde for at udbedre skaderne, og vi kan 

heldigvis se en betydelig bedring allerede. Der er 

blevet brugt alle de tilladte midler, der er for at 

forhindre netop denne type angreb. 

Der findes anden kemi på markedet til 

bekæmpelse af svamp, men som miljøansvarlig 

klub, er det en klar bestyrelses beslutning at holde 

sig til lovlige midler. 

For at imødegå dette i fremtiden er det besluttet at 

der fremover skal eftersås på greens flere gange 

om året i stedet for kun 2 gange som nu.  

Nyt græs er ikke så modtagelig for 

svampeangreb, så derfor vil flere gange af 

eftersåning forny græsset hurtigere.   

Når dette er sagt betyder det også en betydelig 

ekstra udgift til banen, både i form af ekstra frø og 

sand til topdressing, men i høj grad også til ekstra 

arbejdstid til greenkeeperne. 

Derfor er det besluttet, hvis det er muligt, at bruge 

frivillig arbejdskraft på banen til at frigøre timer,  

 

således at det er muligt at nedbringe disse ekstra 

omkostninger. 

Det er primært klipning af fairways, da det er her 

der nemmest frigøres timer, da klipning af 

fairways er ca. 16-18 timer om ugen alt efter 

sæson og vækst. 

Derfor vil bestyrelsen gerne, hvis der er nogle 

blandt medlemmerne (2-3 personer i et team der 

skiftes til at udføre opgaven), der har lyst til at 

hjælpe med at løfte denne opgave frivilligt og 

dermed frigøre tid til greenkeeperne.  

Da klipning af fairways er maskinarbejde, skal det 

gerne være nogle med maskinerfaring. 

I så fald hører vi meget gerne fra Jer, men vi gør 

også opmærksom på, at vi kan være nødt til at 

prioritere i de der tilbyder sig.  

Man kan tilmelde sig til enten Kent Christiansen 

kent@launing.dk eller 

Jens Bjerregaard jbj-saeby@golf-klub.dk  

Vi håber selvfølgelig på rigtig mange 

henvendelser således at vi kan få vores bane til at 

blive tip top igen. 

 

Af baneudvalgsformand Kent L. Christiansen  

 

 
  

mailto:kent@launing.dk
mailto:jbj-saeby@golf-klub.dk
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Fra Sæby Golf Café  

 

Total tilbud magnum australsk shiraz Martins pickup 120kr pr flaske.  

 

Vi inviteret til gratis vinsmagning i vores søster firma NorhVin den 8/6 fra kl 11-16.  

 

I næste uge hjemkommer årets bedste vintilbud til dato: Wine Gallery urban edition red. Normal pris 

100/120kr pr flaske. Vores pris. 200kr for en kasse med 6/stk.  

Kan allerede nu bestilles på Winebyhansen@gmail.com Obs kun 1000 flasker hjemme.  

 

Nyt på menukortet i cafeen fra næste uge, glæd jer.  

Samt gode tilbud på studenter fest mad og sommer fester.  

Kontakt os på 26120890.  

God bededags ferie 

/Keld  

Martins Pick Up 
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Kommende arrangementer 

 

Mød den nye bestyrelse i klubhuset. 

Har du input, ris eller ros til bestyrelsen, så sidder vi klar i klubhuset den 3. juni imellem kl. 1800 og kl. 2000. 

Mød op og kom med relevante spørgsmål, forbedringsforslag eller måske bare en snak med bestyrelsen om 

klubben, udvalgene eller andet som er relateret til Sæby Golfklub. 

Vi glæder os til at se Jer. 

Bestyrelsen 

 

Regelaften 

Vi vil forsøge at afvikle en ekstra regelaften den 27. maj kl. 1830 i klubhuset. Vi aflyste en aften i starten af 

sæsonen, så vi håber, at alle Jer, som endnu ikke har været med til regelgennemgang af de nye regler vil 

tilmelde Jer på js-saeby@golf-klub.dk 

Regeludvalget 

  

mailto:js-saeby@golf-klub.dk
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Dameelitens første turneringskamp i 2019 
 

Søndag d. 5. maj. Det var nogle meget spændte piger/damer som mødet op til vores første kamp i 3. 

division. I denne første turneringsweekend skulle vi kun spille en kamp, da TeamDjurs har trukket sig fra 

turneringen.  

Resultatet blev følgende: 

1. single Janni Jæger Christensen taber   1-2  
2. single sejr Jonna Kejser      5-4 
3. single sejr Ingrid Harde   4-3 

              Foursome med Mette Linkhusen og Emma Axelsen vinder  6-5 
 

Alt i alt en sejr på 7-2. Så det var en rigtig god start på en ny sæson i en ny række. 😊 Og alle var både glade 

og lettede. 
 
Fra pigerne/damerne skal der lyde en stor tak til alle tilskuere, som var mødt op på banen for at bakke op. 
Ligeledes skal der lyde en stor tak til Flemming Mortensen, som havde debut som starter, sekretær og 

fotograf. 😊 

En tak skal der også gives til vores keeperteam, som har arbejdet hårdt på, at få banen til at stå så skarpt 
som muligt til weekenden. Og endeligt til Jakob, som med hans opmuntring og troen på, at vi kan og alle de 
små ”fif” han gav os rundt på banen inden kampen. 
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Bekræft din tid via Golfbox appen 

 

HUSK, at det i år er påkrævet at man bekræfter sin tid 

når man starter på hul 1.  

Er du presset på tiden og kan ikke nå indenom klubhuset, 

kan du bekræfte din tid via Golfbox appen, når bare du er 

indenfor 1 km. fra klubhuset fysisk  

Dette gælder dog ikke gæstespillere eller hvis man har 

booket en bil på runden   
 

En tanke fra bestyrelsen: Bekræfter du din starttid? 

Ja selvfølgelig gør du det, da vi tidligere har bedt dig om 

det. Det er dejligt at se, at der er så mange, som har fulgt 

vores opfordring. Super 

Behøver du et nyt scorekort til hver runde, hvis du gør, 

skal I ikke ændre adfærd overhovedet, du bekræfter tiden 

som du plejer og tager dit scorekort. 

Hvis det nu ”bare” er en hyggerunde, og du faktisk ikke 

behøver et scorekort, skal hjælp klubben med at spare 

penge. Det kan du gøre ved at bekræfte din tid, men 

fravælge at skrive et scorekort ud. 

Alle er naturligvis velkomne til at skrive scorekort ud til 

hver runde, men kunne vi sammen spare nogle penge på 

scorekortkontoen, så kan de bruges bedre på et andet 

sted i klubbens stramme økonomi. 

Tak for hjælpen. 
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Åbent hus for nybegyndere 

Som skrevet i formandens indledning går det godt i øjeblikket med nybegyndere, og vi fortsætter traditionen 

og afholder nyt åbent hus arrangement søndag den 26. maj kl. 10.00 

Ta’ endelig naboerne, familien, vennerne, kollegerne mv. med til en god og hyggelig dag i Sæby Golfklub   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdag den 16. april  

33 frivillige knoklede på i 3 timer og hjalp greenkeeperne med små og store arbejdsopgaver. KÆMPE 

HJÆLP og FANTASTISK INDSATS – det ser bare GODT UD   

 

  



  

~ 10 ~ 

Maj 2019 – Nr. 148 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

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 3. klumme 

Vanens Magt? 

I februar lanceret Codan en kampagne der viste, hvor dårlige bilister vi dansker egentligt er! 

Ifølge Codan mener 81 procent af de danske bilister, at de vil kunne bestå en køreprøve uden forberedelse. 

Codan praktiske testforsøg, med 15 rutinerede bilister, viste dog noget andet, alle 15 dumpede teoriprøven, 

mens kun 5 bestod den praktiske prøve. 

Som en rutineret elitebilist, med styr på færdselsreglerne, kan golffologen godt engang imellem tænke lidt 

mindre pænt om de bilister, der anvender mobilteltfonen under kørslen, - eller når de ikke kan finde ud af 

blinke ved vognbaneskift, for ikke at tale om den hel store bommert, når de parkere modsat 

kørselsretningen. 

Så klar til at pudse glorien tog golffologen teoritesten. Om resultatet kan der bare siges at, selv den bedste 

jonglør kan åbenbart tabe en bold - eller flere…   

Ok, vi fik måske ikke lige det hele med i teoriundervisningen, eller måske er vise regler fortrængt af 

hukommelsen. Tit og oftere tillægger vi os måske nogle dumme vaner, der gør vores tilværelse nemmere, og 

så er der de gange, hvor vi bare ”tuller rundt” og blindt følger efter de forankørende – men gør vi også det 

når det gælder golfens færdselsreglerne? 

Ja, selvfølgelig gør vi det, vi golfere er ikke anderledes. Uden vi er helt bevist om det, overtræder vi den ene 

etiketteregel efter den anden, men vi får det bare aldrig at vide, - for konfliktsky som vi er, er der ingen der 

fortæller os det – så vi bliver aldrig bedre. 

Golffologen vil dog gerne, ligesom Codan forsøger om det er muligt, ruske lidt op i gemmerne, og her vil jeg 

lægge koncentrationen på den del af etikettereglerne der omhandler beskyttelse af banen. 

Ret nedslags mærker op, læg turf på plads, gå ikke mellem green og bunker, kør ikke hen over 

teestedet, gå eller kør ikke igennem areal med spilleforbud, alle disse kender spillerne til hudløshed og 

en overtrædelse her skyldes formodentlig, at man har mere fokus på næste slag end banens ve og vel. 

Der hvor det begynder at knibe med hukommelsen - og her er der taler om en bommert det burde give 

mindst et klip - finder vi når spilleren bevæger sig op og ned af bunken: Etikettereglerne siger klart, for 

at beskytte bunkerkanterne, skal man bevæge sig op og ned af en bunker der hvor bunken er lavest - 

det er normal den side der er længst væk fra greenen. 

Grunden til dette er, at der bliver slået meget sand op i løbet af årene, hvis en bunker er meget i spil kan 

bunkerkanten nemt stige med 5-10 mm pr. år. Det gør at bunker kanten bliver meget sandholdig og porøs, 

dermed bliver den meget skrøbelig og trædes nemt i stykker, porøsiteten gør det svær at reparere kanten, 

det kræver et større og tidskrævende arbejde at få bunkerkanter pæne igen. 

https://www.codan.dk/teoriproeve/landing
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Golffologen (fortsat) 

 

I vores klub, har vi rigtig mange 

bunker kanter der er trådt i stykker. 

Det ikke bare skæmmende, men 

kan også give regldiskussioner om 

bolden er i bunker eller ej.  

Så næste gang man ser en spiller 

på vej op eller ned af en stejl 

bunker kant, ville det være dejlig 

for banes ve og vel, hvis ens 

medspiller påtalte det - der 

behøves ikke at uddeles klip eller 

dummebøder - men en blid 

påmindelse i en høflig og venlig 

tone, eventuel med en humoristisk 

tilgang, vil være med til at gøre 

spilleren opmærksom på 

overtrædelsen, om det så skyldes 

uvidenhed, tanketorsk, eller at 

han/hun bare ”tulle lulle”, er i 

grunden underordnet, formålet er at 

ændre spillerens adfærd/vaner, så 

spilleren fremover bevæger sig op 

og ned af bunken, hvor den er 

lavest. 
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Juniorerne 
 

Juniortræningen 2019 er kommet godt i gang, og med deltagelse af gamle og nye juniorer. Det er dejligt, at 

der er godt fremmøde til træning. Turneringssæsonen er også kommet godt i gang, i søndags blev 

sæsonens 2. kredsturnering afholdt i Løkken Golfklub. Sæby Golfklub havde 7 tilmeldte juniorer, dermed var 

vi igen den klub med flest tilmeldte! Det er vi rigtigt stolte af, og det viser at indsatsen omkring junior-

træningen i Sæby giver det afkast vi har håbet på. Det blev også til en debut for en ny juniorspiller i 

kredsøjemed, og der er potentiale for at flere af vores juniorer kan komme med i løbet af sæsonen. Hele 2 

Sæby-spillere var desuden i præmierækken til 9-hullers turneringen, Otto Munk Andersen lavede 19 point og 

Philip Juul Jensen lavede 21 point! Næste kredsturnering spilles i Frederikshavn den 9/6, hvor vi også satser 

på at stille et stærkt hold  

Fredag den 26. april afholdt vi en super-fredag, hvor alle spillere spiller på stor bane. Der var rigtigt flot spil 

på denne dag, og vi kan mærke at det giver dem blod på tanden at komme ud og opleve at spille på den 

store bane. Efterfølgende havde Keld lavet mad til os som vi hyggede med i Cafeen. Vejret var med os 

denne dag, og Per-Åke lavede indspils-øvelser med drengene, mens pigerne hyggede med chips på 

terrassen. Afslutningsvist spillede vi nat-golf på hul 10+9 – og måtte efter 1-2 runder skynde os ind, da 

regnen pludselig viste sig  
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Hole in one  
– 2 stærke kvinder sejrede begge på hul 6  
 

24. april af Annelise Goth-Andersen 

AnneLise Goth-Andersen, - der både er én af de medlemmer med flest registrerede årlige runder OG trofast 

hulsponsor på hul 11 gjorde onsdag den 24. april om eftermiddagen dét vi alle drømmer om: Dét perfekte 

slag - på hul 6 i Sæby Golfklub.  

Og selvfølgelig skal det fejres - så der var whisky klar i klubhuset fra Spar Nord Sæby efter runden og så 

venter wall of fame på hendes navn. Kæmpe stort TILLYKKE Annelise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. maj af Inger Hüttel 

Kæmpe stort TILLYKKE til Inger Hüttel, der i dag på hul 6 gjorde sig fortjent til Wall Of Fame, da hun lavede 
det perfekte slag og bolden gik direkte i hul. I-M-P-O-N-E-R-E-N-D-E  
- Og hun blev selvfølgelig velfortjent fejret i klubhuset med en Johnny Walker Black Label fra Spar Nord 

Sæby og hendes navn på hole in one tavlen i klubhuset. Kæmpe stort TILLYKKE Inger 
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Åbningsturneringen v/Sparekassen 

Vendsyssel 
Sæson 2019 blev sat i gang den 6. april, hvor cirka 100 medlemmer var mødt op, for først at spise 

morgenmad sammen, derefter synge flaget op, og så blev det tid til at spille golf. 

92 spillere kom på banen, og der blev spillet i 5 rækker, 2 dame og 3 herrerækker. Sponsoren Sparekassen 

Vendsyssel havde sørget for fine præmie på præmiebordet. 

 

Resultaterne blev som følger 

Dame A    Dame B 

Pernille Nielsen 42 point  Annelise Goth-Andersen 36 point 

Ingrid Harde  33 point  Hanne-Lise Rohlén 34 point 

Kirsten Nielsen 32 point  Birgit L. Mathiassen 33 point 

Herre A    Herre B 

Rasmus K. Sandager 39 point  Erling Nielsen  42 point 

Kim Albæk  35 point  Kjeld Pedersen 37 point 

Per Åke Poulsen 35 point  John Christensen 34 point 

Herre C 

Svend Sandager 40 point 

Bent Ebbesen  36 point 

Jonas Andersen 36 point 

Næste turnering i tuneringskalenderen er den 30. maj, hvor vi skal spille Mr. Turnering, kom frisk alle 

sammen der er allerede tilmeldt 65 spillere, så der er stadig plads til mange flere. 
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Første turneringsweekend – Resultater fra 

Danmarksturneringen:  

 

2. division herrer  Kval-rækken herrer 

Sæby – Himmerland 5-13 Sæby – Brønderslev 3-9 

Sæby – Viborg 5-13  

Veteran   3. division damer 

Sæby – Viborg 7-7 Sæby – Aalborg 7-2 

Sæby – Aarhus 3-11 

 

 

Fotos fra herreelitens (2. divisions) kamp  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteranholdet  
 

Veteranholdet i 1. division spillede i weekenden 4-5 maj første runde i Danmarksserien. Om lørdagen mødte 

vi hjemme Viborg, som vi havde håbet at vinde over. De ligger i snit et par slag under os i handicap, men 

med hjemmebane mente vi at være nogenlunde lige med dem, eller måske endda have en lille fordel. 

Desværre lykkedes det ikke at vinde, men vi delte kampen 7-7. Om søndagen skulle vi så møde Aarhus som 

er en helt anden sag. De ligger alle et godt stykke under os i handicap og vi tabte da også ”planlagt” med 3-

11. Næste kampe er midt i juni mod Aalborg og Viborg. Begge udekampe. 
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Småting fra  

sekretariatet  

  

 

  

Glade Slotssøstre ovenpå golf, frokost og 

regelkursus tirsdag den 7. maj 

Messe i Kristiansand  

Jeg deltager på Colorlines Danmarksmesse i 

Kristiansand lørdag den 25. maj i håb om at få en 

masse glade norske gæster til klubben, og står klar 

med gode tilbud fra samarbejdspartnere og flotte 

billeder og brochurer fra fantastiske Sæby 

       Inge 

Glemte sager 

- der er alt fra headcovers til 

jakker, og nu også dette 

markeringsmærke 

(mon den tilhører nogle af Jer 

der spiller tirsdag aften?) 
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Forårsprogram i sponsornetværket 

De seneste måneders program i sponsornetværket 

har budt på 2 aftenmøder hos hhv. Cantona System 

og Ørnedalsbanen.  

Begge møder var meget udbytterige og fantastiske 

for deltagerne, ift. både ny viden, gode oplevelser og 

en god fælles dialog og netværk.  

På junimødet får vi besøg af Birgit Hansen til et 

traditionelt morgenmøde i klubhuset og så   
afholder vi sponsorturnering 21. juni 2019 
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Det snakkede vi om i maj 2016 
Uddrag fra Golferen maj 2016 (medlemsblad nr. 130): 
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Åbningstider 

 

Proshop:  

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.30 

(OBS: holdundervisning alle dage fra 16.30) 

Fredag LUKKET  

Lørdag og søndag kl. 9.00 – 14.00 

  

Sekretariat 

Mandag – fredag kl. 9.00 – 14.00 

 

 

Sæby Golf Café 

Mandag kl. 11.00 – 16.30 

Tirsdag – torsdag kl. 11.00 – 21.00 

Fredag kl. 10.00 – 18.00 

Lørdag og søndag kl. 10.00 – 18.00 

 

  

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 Flemming Sørensen 30 58 19 02 

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 

Kent Launing Christiansen 27 75 63 27 

Mette Fabricius 22 24 83 91 

UDVALG:  

Baneudvalgsformand: Kent L. Christiansen 

Turneringsudvalg:  Jørn Sivertsen 

Handicapudvalg:  Jørn Sivertsen 

Regeludvalg:  Jørn Sivertsen 

Sponsorudvalg:  Kim Albæk 

Sportsudvalg:  Kim Albæk 

Begynderudvalg:  Flemming Sørensen 

Husudvalg:  Mette Fabricius 

Banekontrol:  Mette Fabricius 

Caféudvalg:  NEDLAGT 

Juniorudvalg:  Kim Bæk 

Personale:  Kent Christiansen 

Medieudvalg  

(herunder Golferen): Jørn Sivertsen 

 

Vi har fået en ny bilsponsor i klubben:  

Eksakt Forsikring v/Svend Larsen 

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