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Formandens side
- God sommer
Begyndere
Det er glædeligt at der i år har været over 30
begyndere, der er startet på golf i Sæby Golfklub,
foreløbigt er de fleste i gang med
kaninturneringer, men snart vil de umærkeligt
blande sig med ”gamle” medlemmer på banen til
hverdag, i turneringer og i klubber i klubben, husk
nu fortsat at tage godt imod dem.
Efterår og turneringer/årgangsmesterskab
Foran os ligger en forhåbentlig lang
efterårssæson, hvor vi med gode sponsorers
hjælp kan byde velkommen til en række
klubturneringer – og herudover også
årgangsmesterskaber og klubmesterskaber. Der
er traditionelt færre der melder sig til
mesterskaberne, en del med begrundelsen at ”jeg
kan jo ikke vinde noget alligevel”, men jeg synes
det skal overvejes om ikke det alligevel kunne
være sjovt at deltage, det er jo ganske givet, at en
lang række af os ikke er åbenlyse kandidater til at
vinde nogen række, men det er alligevel sjovt at
prøve at spille på de lidt mere barske vilkår, uden
tildelte slag. Desuden er det jo også nødvendigt
for de reelle kandidater, at der er nogen at slå for
at blive kåret som mester.

Af bestyrelsesformand Flemming Sørensen
Jeg håber alle har haft en rigtig god sommer, med
eller uden en masse golfspil, for det er jo en
gammel sandhed, at golf nydes bedst i godt vejr
og let påklædning.
I den forbindelse har jeg nogle gange tænkt; det
er lidt underligt, at så relativt få af klubbens
medlemmer benytter de skønne sommeraftener til
en hurtig runde, i denne tid kan man sagtens
spille en runde allersidst på eftermiddagen og nå
hjem til lidt sen aftensmad – eller tage en runde
efter aftensmaden, når der lyst til efter kl 22. Det
er jo også muligt at spille 9 huller, hvis man synes
det liver lidt sent.
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Tilskudsordning
I den lidt mere alvorlige afdeling, er der en nyhed
omkring tilskudsordningen fra kommunen, hvor
det tilskud vi har været vant til at modtage vil blive
meget kraftigt beskåret, bestyrelsen har som
oplyst tidligere ansøgt om en overgangsordning
med langsom nedtrapning over 5 år – det er
desværre ikke blevet accepteret, så det vi har at
regne med, er en lineær nedtrapning over 3 år.
Alle 3 golfklubber i kommunen er i samme svære
situation, og det ser ikke ud til at der ifølge de nye
regler er noget yderligere at komme efter. Else
Steen har lavet nogle konsekvensberegninger,
som vil blive behandlet i bestyrelsen i den
kommende tid og mere information vil følge.
Kontraktforlængelse
Omkring kontraktforlængelsen har bestyrelsen
bedt Sæbygaard Golf Aps. om at fremsende en
underskrevet kontrakt med den ordlyd der blev
refereret på generalforsamlingen, når denne er
modtaget, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor den forelægges
medlemmerne til accept.
Med håbet om en forsat lang og god sæson 2019.
De bedste golfhilsner
Flemming Sørensen

NÆSTE KLUBTURNERINGER:
11. august:
Sæby’s Bogholderi & Regnskabs
turnering (OBS: Tilmeldingsfrist torsdag 8/8)
25. august: Spar Nords turnering
8.-9. september: Årgangs- &
klubmesterskab
29. september: Trafikcenter Sæby
Syds turnering
26. oktober: Afslutningsturnering v/
A/S Sæby Fiske-Industri
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Fra Sæby Golf Café
NYHED

NYHED

NYHED

Long Cloud sauvignon blanc
Sprød og lækker sauvignon blanc fra Marlborough, New Zealand
Lige hjemkommet.

Normal pris 95kr pr flaske Vores pris 65kr pr flaske.
NB kun 600 flasker hjemme.
Kan smages i cafeen(chefens favorit sommervin)

Durbanville Hills
Og husk vi har stadig nogle få kasser tilbage af vores
sydafrikanske tilbud på 200kr pr kasse med 6 flasker.
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Ødelagte hulkanter
En lille bøn fra vores banepersonale og en stor
hjælp til os selv.

Her kommer et par råd, som Dansk Golf Union er
kommet med, hvis du har puttet i hul, mens flaget
var på sin plads i hullet:

Hvordan skåner vi vores hulkanter, det vil sige,
hvordan får vi bolden op af hullet uden at
ødelægge kanten.
Vi har fået en ny golfregel, som spare os tid på
banen, men det har vist sig at vi har påført
greenkeeperne noget meget arbejde. Vi kommer
let til at beskadige hulkanterne.

Boldopsamler:
Hvis du bruger en
boldopsamler på din putter, så tag flaget op inden
du samler bolden op. Der er ikke plads til både
flagstang, puttergrip og bold.
Handske
Hvis du har handske
på den ene hånd, så tag bolden op mellem 2
fingre, tag meget gerne handsken af inden du
samler bolden op. Se video via linket nedenfor.
Flagstangen i:
Hvis du har bolden i
hul sammen med flagstangen, så brug IKKE
flagstangen til at ”trække” bolden op med
Og husk det er stadig tilladt at tage flaget op,
inden I putter i, hvis I alle er tæt på hullet.

Se videoen fra DGU her.
Her er en lille hilsen, som vi har set i en svensk golfklub, vi håber på Jeres forståelse og hjælpsomhed.

/Jørn Sivertsen
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Småting fra
sekretariatet
Sparekassen Sæbys Fond har skænket os et nyt
flot skilt til gavlenden langs Sæbygaardvej – og
byder også forbipasserende velkommen til vores
allesammens gode glade golfklub.
Skiltningen er en del af Spar Nords Platinsponsorat her i klubben

Fantastiske ferieafløsere
Hvor er både personale, medlemmer og gæster
heldige med, at vi har så dygtige og søde afløsere
– når nu Jakob og Inge holder fri (og så midt om
someren). TAK til Jan, Marianne Brassøe, Jette
Nielsen & Else Steen

Facebook-konkurrence
I begyndelsen af juli måned kørte vi i samarbejde
med Eric fra Hedebo Strandcamping en
facebookkonkurrence om 2 kg. Slik. Den fik en
imponerende rækkevidde på 9977 personer – og en
lokal vinder i Camilla Scheel Johansen.
TAK til Hedebo for at sponsorere præmien
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Ny platinsponsor: CANTONA SYSTEM A/S
Cantona System A/S har de seneste år været trofast guld- & elitesponsor. Nu har de opgraderet deres
sponsorat til platinklassen, og det er med stor glæde vi har fået deres logo på langsiden af
værkstedsbygningen ved Vandløsvej.
Cantona System A/S er en danskejet virksomhed, der udvikler og sælger byggematerialer til forhandlere og
det professionelle segment.
Cantona System A/S har specialiseret sig i, at sammensætte verdens bedste leverandører af
byggematerialer, med fokus på systemløsninger i et konkurrencepræget marked.

Cantonas domicil på Ålborgvej i Sæby (det tidl. Stiholt)

Det nye skilt langs værkstedsbygningen ved Vandløsvej
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Fantastiske frivillige
Det kan ikke blive ved med at være en overraskelse, men noget så ekstraordinært og så fantastisk en
indsats alle vores klubs frivillige yder – fra beplantning af blomster til udvalgsarbejde, fadderrunder og
banearbejde må aldrig tages for givet. Og det gør det i den grad heller ikke.
Vi har i alt flere end 80 der arbejder frivilligt for at få vores allesammens golfklub til at hænge lidt bedre
sammen, og hvor er de imponerende hver og én.
Som et af de nyeste projekter har greenkeeperne fået en stab på 4 frivillige herrer, der kan hjælpe med at
klippe fairways. Kresten Steen (se foto) har haft tjansen 3 gange nu, - en opgave der tager ca. 7 timer på 1
dag. Vores greenkeepere er imponeret over Krestens arbejde på den store maskine, han klipper som en
rutineret og knokler på derude samt viger for spillere og planlægger arbejdet som en rutineret.
- Så møder du Kresten (eller en af de mange andre frivillige) på din vej, så løft engang på cappen og giv
dem et anerkendende vink med på vejen. De gør det SÅ GODT 

Kresten Steen klipper fairways på hul 17. Dette som en del af vores nye frivillige team til, at assistere
greenkeeperne, for at løfte lidt af byrden med arbejdsopgaverne og få tid til andre opgaver også.
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Jernlady?
En stor drøm om på et tidspunkt at gå 54
huller på en og samme dag har længe
været et ønske for et par af klubbens
medlemmer. Vi har hørt om, at dette
foregår i andre klubber, derfor har vi
sammen forsøgt, at sætte dette
arrangement op i Sæby golfklub.
Arrangementet kommer til at foregå lørdag
d. 10. august med første start kl. 6.00 anden start kl. 11.00 og tredje start kl.
17.00
Der vil være lidt godt til ganen efter første
runde og anden runde, og afslutter det
hele af med en middag og
præmieoverrækkelser efter sidste runde.
Matchfee kr. 150,00
Vi håber at der er mange, som har lyst til
og mulighed for at deltage, så det kan blive
til en tilbagevendende begivenhed. Der er
sendt invitationer ud til alle kvindelige
spillere med EGA HCP på max. 23
Alle som deltager og gennemfører får en
lille hilsen til at hænge på baggen, som
bevis på gennemførelse af jernlady
turneringen
Tilmelding foregår til ingrid@harde.dk eller
på sms til 29 86 63 41 eller 20 11 39 48
Sidste tilmeldingsfrist 7. august kl. 15.00
Er du siden invitationen blev sendt ud
kommet inden for max. hcp. på 24,5 og du
ikke har fået invitationen, så er du
naturligvis velkommen til at tilmelde dig.
På Jernladyernes turneringsudvalgs
vegne.

Pernille og Ingrid
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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 4. klumme

Det kan jo slet ikke lade sig gøre…
Selv om mange golfer bruger det meste af banen, så går de fleste nok ikke under runden og tænker over,
hvor stor golfbanen egentligt er.
Ifølge Krak er vores 18 huls bane ca. 47 ha. det svare til ca. 85 tønder land, tager vi par 3 banen og alle øve
områder med kommer vi op på ca. 60 ha.
2

Greens størrelse varierer mellem 300 til 600 m - en green er altså på størrelse med en parcelhusgrund!!!
Fy for pokker, det var en grim oplysning, så føles det både flovt og utroligt, at man ikke altid er i stand til at
ramme den fra 100 m.
Heldigvis kan man søge trøst i DGU’s statistikker der siger at greens i gennemsnit udgør mellem 2-3 % af
banes areal. I vores klub ligger greens i den lave ende, de udgør i gennemsnit ca. 2 % af hullet.
Se så da, - med så små procenter giver det jo pludselig mening med at man ikke altid kan ramme dem😉
Men det værste er ikke over endnu. Med en hul diameter på 10,8 cm. så udgør hulkoppen i gennemsnit
0,000038% af hullet. Det siger jo sig selv, at det er nemmere at vinde den store gevinst i lotto end at få
bolden i hul på under 10 slag - Det kan jo slet ikke lade sig gøre… alligevel er der spillere der gør det, de
gør det formentligt ud fra samme princip som den om humlebien - der ikke ved at den ikke kan flyve.
Men man skal ikke altid begynde at regne på ting, - hvis man gjorde det, ville man finde ud af at banen i alt
svare til ca. 1.000 parcelhushaver, som de 4 greenkeepere skal over hver dag/uge, det kan jo heller ikke
lade sig gøre – men det ved de forhåbentlig heller ikke.
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MR-turnering 30. maj 2019
93 spillere havde tilmeldt sig årets MR-turnering, og lad os bare sige at vi tidligere har haft bedre vejr til
afvikling af denne turnering.
Inge og Søren Rasmussen havde som altid sørget for fine præmier til de bedste spillere, og der var
traditionen tro også lodtrækningspræmier, og meget overraskende blev Flemming Kejser udtrukket.
Turneringen blev afviklet i 5 rækker, 2 damerækker og 3 herrerækker.

Dame A

Dame B

Inge Rasmussen
Mette Linkhusen
Janni Jæger Christensen
Jette Nielsen
Pernille Nielsen

32 point
31 point
29 point
29 point
28 point

Jytte Kammer Sandager
Annelise Goth-Andersen
Elin Brøcher
Lone Skjærlund Egetoft
Ulla Pedersen

32 point
29 point
29 point
28 point
26 point

Herre A
Bjarne Nielsen
Allan Kastrup
Nikolaj Hilfling Nielsen
Thorkil Jørgensen
Nikolaj Karstoft

71 netto
72 netto
76 netto
77 netto
78 netto

Herre B
Sebastian Winther Larsen
Kent Launing Christiansen
Tim Wesley Agerskov
John Christensen
Søren Rasmussen

28 point
28 point
27 point
25 point
24 point

Herre C
Torben Søndergaard
Christian Bæk
Bjarne Neumann Sørensen
Peter Nielsen
Kurt Frandsen

34 point
32 point
28 point
26 point
25 point
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Juniorerne
Vores 25 juniorer startede træningen op torsdag den 1. august. Dvs. de fleste holder stadig sommerferie og
dyrker selvtræning, så det var en tynd forsamling af 4 der mødte op første gang. Nu er vi dog tilbage i
gænge og i gang med at forberede den kommende weekends JDT-turnering i Dronninglund.

Klubtrøjer fra Sparekassen Sæbys Fond
På billedet her nedenfor ses mange af vores friske juniorer i deres nye flotte klubtøj fra Sparekassen Sæbys
Fond i Sæby. Stor TAK til fonden og Spar Nord for at donere støtte så de til træning, turnering og i bybilledet
kan vise deres flotte klubtrøjer frem
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Grundlovsmatch 5. juni 2019 v/Dybdahl
68 spillere kunne både nå at spille grundlovsmatch og afgive deres stemme til folketingsvalget. Resultatet af
folketingsvalget bliver ikke bragt her, men vi viderebringer gerne vinderne fra matchen.
Turneringen er traditionen tro også kønnenes kamp, og damerne måtte videregive pokalen til herrerne, der
løb med sejren anno 2019.

Dame A
Pernille Nielsen
Else Steen
Anne Grethe Schneidereit

Herre A
Kresten Steen
Mads Espensen
Oscar Sjökvist

37 point
32 point
29 point

Dame B
Helle Hansen
Annelise Goth-Andersen
Mette Fabricius

35 point
33 point
31 point

40 point
39 point
34 point

Herre B
Tim Wesley Agerskov
Søren Peter Sørensen
Erling Nielsen

39 point
31 point
31 point

Herre C
Jens Mølgaard
34 point
Per Frank Hansen
30 point
Hans Jørgen Goth-Andersen 28 point
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Hole in one på hul 16: Carsten Kirkegaard
Ved Slotsbrødrenes midtvejsfrokost den 01 juli 2019, hvor der blev spillet Mexican Scramble fra rød teested,
lavede Carsten Kirkegaard Hole in one på hul 16.
Carsten slog ud som nummer 2 og havde et rigtig godt slag med lidt slice, som ramte forkant at green og
herefter trillede i hul. Flere medspillere, som så slaget, var sikker på, at bolden var gået i hul og havde
vanskeligt ved at styre begejstringen, da man nåede ned på green og kunne konstatere at bolden var i hul.
Carsten var stolt som en pave og måtte efterfølgende dele sin Whisky med brødrene ved midtvejsfrokosten.
Whiskyen bliver sponsoreret af Spar Nord Sæby
KÆMPESTORT TILLYKKE CARSTEN
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Regionsgolf: Veteran A
Veteran A- holdet var i år kommet i en stærk pulje, med store klubber som: Brønderslev, Rold Skov og
Frederikshavn. Den første kamp var i Frederikshavn- her blev det til et knebent nederlag.
Herefter blev det til to klare sejre på hjemmebane mod Brønderslev og Rold Skov. Eftersom Frederikshavn
havde trukket deres hold, var vi pludselig i spidsen af puljen.
Da vi gik ind til anden runde af puljespillet, var det med stor spænding. Vi skulle starte i Brønderslev, som
også havde vundet over Rold. Så kampen var afgørende for puljesejren. Der blev kæmpet bravt af hele
holdet, og vi hev en smal 6-5 sejr hjem! Hermed var vi sikre puljevindere, uanset hvordan resultatet blev i
den sidste kamp mod Rold Skov. Desværre havde hele holdet den dag en off-day- med et dårligt resultat til
følge!
Vi var nu klar til slutspillet om DM- titlen for Veteran A-gruppen. Kampen var fastsat til at skulle spilles på
Hjarbæk Fjords bane. Her skulle vi møde Trehøje, som klart havde vundet deres pulje. Henning og Åse
havde tømt deres store fine familiebil, som kunne rumme hele holdet. Det var rigtigt hyggeligt, at vi kunne
køre sammen. Vi tog optimistiske afsted en fredag formiddag i et fint golfvejr.
Vi ankom til Hjarbæk i god tid, hvor alle, som ikke havde spillet banen før, gennemgik baneguiden og
drøftede taktikken for de enkelte huller.
Det blev en tæt og spændende kamp. Efter de 4 første matcher var færdigspillet, førte vi med 5-4. Vi skulle
så dele den sidste match, så var vi vindere og videre til kvartfinalen i Skanderborg. Vi fik melding om, at vi
var 1 nede efter hul 17, så der var stadig mulighed for at vinde hul 18 , og dermed dele matchen. Det
lykkedes desværre ikke. Vi måtte se 6-5 nederlaget i øjnene og tabe til en bedre modstander, efter alle
havde gjort deres bedste.
Det var trods alt en god dag, en super bane, og hyggelige modstandere, som vi kunne ønske held og lykke
fremover.
Følgende spillere har spillet på holdet i 2019:
Åse Jensen, Susanne Krog Olesen, Ulla Skov, William Andersen, Lindy Albertsen, Henning Jensen,
Raymond Have, Kresten Steen og undertegnede.
Der skal lyde en stor tak til alle, og jeg håber, vi mødes igen i 2020.
Lynge Lindgren
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” SLOTSSØSTRENE - i sommerstemning ”
- En klub i klubben

69 kvinder har i år fundet vej til slotssøstrene, så
der er som regel trængsel på golfbanen om
tirsdagen, fra tidlig morgen til hen på
eftermiddagen.
Vi er vant til et varieret vejr, og har bestemt været
tilfredse når solen har tittet frem og vinden ikke
har været alt for hård ved os.

kr. pr gang. Mange benyttede sig af at lære nyt
eller blot få genopfrisket slagene.
Hvert år i juli måned holder vi ferie – eller
spilleudvalget gør. Derfor melder man sig selv på i
golfbox.
Der har været stor spilleiver hele juli måned, på
de efterhånden meget flotte fairways og greens.

Siden opstarten i april måned, har vi på vore faste
månedlige spil-og spisedage, haft de normale
præmieoverrækkelser til forrige måneds bedste
scorer. Denne dag bliver der hygget med god mad
fra Keld og med sang og musik. Vores formand
Hanne, har nemlig ofte haft harmonikaen i
nærheden.
Den 21. maj 2019, gik årets udflugt til Blokhus
Golfklub. Vi var blevet inviteret til at deltage i en
venskabsmatch, som så kunne gentages hos os
senere på året. Vi kom 22 fra Sæby, som selv
betalte ½ greenfee, og vores klubkasse havde
spenderbukserne på, og betalte for de lækre
smørrebrød og drikkevarer. Det blev en rigtig
hyggelig dag, hvor holdene blev mixet med 2
spillere fra hver klub. Sommervejret var med os
under matchen – og humøret var højt, da der
under spisningen blev uddelt fine præmier til de
glade vindere. Se billeder fra dagen på
Slotssøstrenes hjemmeside.
3 dage i juni måned stillede Jakob atter sin
ekspertise til rådighed. Han arrangerede
fællestræning for os på det lange slag, det korte
spil, putning og bunkerslag. Der blev hængt
tilmeldingslister op på tavlen med træning for 50

Og det er da også sjældent man går en runde,
uden at møde en af vores flittige greenkeepere på
job.
Slotssøstrene glæder sig nu til næste spændende
arrangement – den årlige dyst - Pokalmatch mod
Slotsbrødrene, Tirsdag den 27. august. Advarsel:
Da vi ivrigt har smugtrænet, kan Brødrene
forvente stor modstand fra Søstrene i år😊
Tak til vores kvikke sekretær Inge, som altid er
behjælpelig med at sørge for gunstart, så spillet
glider på bedste vis.
Vi ønsker jer alle - fortsat stor spilleglæde derude
på banen, og byder stadig flere nye Søstre
velkommen i vores ”lille” klub i klubben.
Kig ind på vores hjemmeside og se mere om
kontingent, kontakter osv, og hvad vi ellers laver
af sjove ting.

Pbv
Synøve Petersen
sekretær/kasserer
07/2019
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Pinsemorgen 9. juni 2019 v/Norhvin
Skal man spille Pinsemorgen Turnering, skal man stå tidlig op, og 62 spillere var på jagt efter en pinsesolens
dansen. Desværre blev det til knap 5 timer i silendes regn, så solen tittede slet ikke frem undervejs.
Heldigvis var Keld klar i caféen efter runden med tørvejr og ikke mindst en god morgenbuffet.
Turneringen afvikles som parmatch og der blev spillet i rækker.
Vinderne var:
A-rækken
Mads Hifling Nielsen/Nikolaj Hifling Nielsen
Ingrid Harde/Poul Harde
Mads Espensen/Kim Bæk

42 point
39 point
38 point

B-rækken
Jens Ole Sørensen/Bent Ebbesen
Lone Carner Søndergaard/Per Søndergaard
Helle Elgaard/Thorkil Hermansen

35 point
35 point
33 point

Udover flotte præmier til vinderne havde ejerne bag Norhvin trøstepræmier til samtlige deltagere, - der kunne
gå gladeligt hjem med hver sin flaske vin.

Vi havde desværre ingen morgenfriske fotografer med til turneringen (måske pga. regnmasserne), så I
stedet får I dette billede fra www.norhvin.dk – deres hjemmeside og webshop
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Sæby Golfklub fyldte 30 år 27. juni 2019
27. juni var det 30 år siden klubben blev stiftet.
Det gik nogenlunde stille for sig i år, da vi i stedet
fokuserer på at få fremtiden på plads – fysisk og
økonomisk. Dog holdt vi i 4 dage en
greenfeekampagne, i håbet om en masse gæster
ville komme til og udbrede kendskabet til vores
flotte bane – inden sommersæsonen for alvor gik i
gang. Tilstrømningen i perioden var begrænset,
men trods alt er vi tilfredse med forsøget.
Her kan du læse om historien af golfklubbens
etablering:
Foreningen stiftedes som tidligere nævnt 27. juni
1989.
Driving range åbner samme år 16.-17. september.
7. september 1991 åbner de første 9 huller
18. maj 1992 åbner de sidste 9 huller
I midten af 1980’erne var der nogle mennesker i
Sæby, som begyndte at interessere sig for det,

som de fleste dengang opfattede som et lidt
mærkeligt spil, som mest var for det finere
selskab. Men golfspillet var begyndt på det, der
skulle blive en rivende udvikling, det var blevet
folkeligt, og klubberne skød op rundt omkring.
Brønderslev Golfklub var en realitet allerede i
1971, som klub nr. 32 i Danmark. Samme år var
Hvide Klit startet som nr. 30, og Hjørring kom til i
1985 som nr. 59 (Sæby Golfklub kom til som nr.
71 – deraf klubnummeret)
En gruppe Sæbynitter, der var begyndt at spille i
Brønderslev barslede med ønsket om at få en
klub i Sæby. Der var trods alt langt til Brønderslev.
Idéen blev plantet i Erhvervsrådet, der nedsatte
en arbejdsgruppe med først borgmester Frede F.
Nielsen senere sparekassedirektør Johs. Müller
Jensen, som formand og erhvervschef Helge
Wittrup som sekretær. Med i arbejdsgruppen var
fabrikant Bent Andersen, Brynje, direktør Kurt
Stenbro, ekviperingshandler Tage Rasmussen,
advokat H.J. Kaptain og revisor Poul Vorum.

~ 18 ~

GOLFEREN
August 2019 – Nr. 149
April 2018 – Nr. 140

Idéen blev i maj 1988 drøftet på et seminar for
byrådsmedlemmer, erhvervsråd og forskellige
interesseorganisationer. Med til idéen hørte et
forslag om et tilhørende golfhotel. Gruppen opgav
dog hurtigt idéen om hotellet og begyndte at søge
efter egnet areal til en 18hullers golfbane.

for arealet nordvest for Vandløsvej samt et lille
område, som var fredsskov bag ved Sæbygaard
og overfor nuværende driving range.

Dansk Golfunion blev kontaktet, da man havde
fundet et muligt egnet areal ved Skjolds
forsøgsgård ved Langtved. DGU var positiv og
sendte golfarkitekt Frederik Drejer til Sæby for at
se på området og udarbejde en rapport – som dog
aldrig kom. Så besluttede man at kontakte
golfarkitekt Erik Schnack fra Aalborg, der havde
tegnet bl.a. Brønderslev og Hjørrings golfbaner
samt en lang række andre.

Idégruppen følte ikke, den kunne komme længere
og inviterede derfor de interesserede golfspillere
fra byen til et møde i Sparekassens lokaler. Til
mødet var også Mogens Uhrskov fra Højrring, der
fortalte om etableringen af golfbanen i Hjørring,
hvor han havde været formand for
etableringsudvalget. Han opfordrede de
tilstedeværende til at danne en interessegruppe til
dannelse af en golfklub i Sæby. En syvmands
gruppe blev dannet; der blev indkaldt til stiftende
generalforsamling den 27. juni 1989 i
Maskinfabrikken Skjolds kantine.

Området ved Langtved blev dog hurtigt opgivet,
da det var alt for kuperet. Man kørte så omkring
Sæbygård og Erik Schnack blev meget begejstret

Har du lyst til at læse endnu mere om klubbens
historie kan du hente en trykt udgave af
klubbladet i sekretariatets åbningstider.

På billedet ses hul 3-4 under etableringen af banen.
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Sponsorturnering 2019
Fredag den 21. juni kunne vi i sponsorudvalget
invitere vores sølv-, guld & platinsponsorer til den
årlige sponsorturnering. Som noget helt nyt prøvede
vi at afholde arrangementet en fredag eftermiddag,
og det blev taget virkelig godt imod. Desværre var
vejrguderne ikke med os, så det blev en blandet
fornøjelse i både hagl og skybrud. Trods det var
humøret HØJT og der blev afsluttet med
præmieoverrækkelser i 2 rækker og en god middag i
caféen.

(brutto). Det valgte rigtig mange at gøre, og hele 19
personer fik 3 point med til sin stableford-score i
klubhuset. Til gengæld gjorde det ikke forskel på de
suveræne vindere af rækkerne, og ’podie’pladser gik
til:

Bunkeren på hul 6 var taget ud af spil, - her var til
gengæld liggestole og 1 kasse Carlsberg. Til
gengæld var der lodtrækningspræmie til alle der
endte heri. Vinderen blev Lars Høst, - der også
fordoblede sine chancer ved at ende i bunkeren 2
gange 

B-rækken
1. Morten W. Stausgaard (Cantona)
2. Peter Holst Hansen (Bouet Skilte)
3. Har jeg glemt   UPS UNDSKYLD (fra Inge)

På hul 14 stod sponsorudvalgsformand Kim Albæk
klar til at spille om point. Her kunne man vædde om
at spille hullet bedre eller lige så godt som ham

A-rækken:
1. Lars Stoffersen (Sparekassen Vendsyssel)
2. Ingrid Harde (Harde Stål)
3. Erling Nielsen (KT Elektric)

Nu ser vi frem til næste sponsormøde den 3.
september og derefter et godt program på efteråret
inden vi skal i gang med at tegne sponsorater til
2020.
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Det snakkede vi om i august 2011
Uddrag fra Golferen august 2011 (medlemsblad nr. 98):
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Åbningstider

Proshop:
Mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.30

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

(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

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

Fredag kl. 10.00 – 18.00
Lørdag og søndag kl. 10.00 – 18.00

BESTYRELSE:
Formand Flemming Sørensen
Næstformand Jørn Sivertsen
Kasserer
Else Steen
Kim Albæk
Kim Bæk
Kent Launing Christiansen
Mette Fabricius

Vi har hidtil i år (og i 2018) arbejdet med nye
tiltag omkring roughen ved teestederne som led
i Course Management-strategien.
Sidste år opdagede man ikke roughen på
samme måde - da tørken satte begrænsninger
for væksten. I år har der dog været blandede
holdninger til dette. Fremover vil vi i stedet
klippe roughen som et stadie midtimellem de 2.

30 58 19 02
20 41 25 12
24 24 98 14
27 14 94 01
51 33 53 33
27 75 63 27
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
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