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Formandens side
- God sommer
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.

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.

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.

Begyndere
Det er glædeligt at der i år har været over 30

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

Af bestyrelsesformand Flemming Sørensen
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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:
29. september: Trafikcenter Sæby
Syds turnering

26. oktober: Afslutningsturnering v/
A/S Sæby Fiske-Industri
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Stenaline.dk/9300golf
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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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Årgangsmesterskab 2019
Efter 2 runder hhv. den 7. og 8. september kan vi nu kåre årgangsmestrene i Sæby Golfklub anno 2019.
Turneringen blev spillet som slagsspilsturnering med 49 deltagere.
Herre junior:
Herrer:
Mid-Age damer:
Mid-Age herrer:
Senior Damer:
Senior Herrer:
Veteran Damer:
Veteran Herrer:
Super Veteran herrer:

Sebastian Winther Larsen
Jakob Bech Thiessen
Janni Jæger
Mads Espensen
Jonna Østergaard Kejser
Allan Kastrup
Aase Jensen (desværre ikke foreviget på foto nedenfor)
Per Åke Poulsen
Jørgen Nielsen
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Klubmesterskab 2019
KLUBMESTRENE 2019: JANNI JÆGER & JAKOB BECH THIESSEN
Efter 3 intense runder i weekenden den 7.-8. september kunne klubmestrene 2019 kåres.
Janni for 2. gang - Jakob for 11. gang i træk

Stillingen blev:
Damer:
1. Janni Jæger Christensen (85+84+89) = 258
2. Jonna Østergaard Kejser (92+92+86) = 270
3. Ingrid Harde Larsen (89+97+97) = 283
Herrer
1. Jakob Bech Thiessen (75+69+71) = 215
2. Mads Espensen (79+74+82) = 235
3. Claus Munch Andersen (+80+84+77) = 241
4. Allan Kastrup (+76+83+86) = 245
5. Kim Bæk (82+84+85) = 251
6. Kim Albæk (82+92+81) = 255
7. Jesper Christensen (+87+83+85) = 255
8. Rasmus K. Sandager (86+87+83) = 256
9. Rasmus Lindgren (92+78+89) = 259
10. Per Åke Poulsen (84+89+87) = 260
11. Lars Stoffersen (82+89+95) = 266
12. Henning Jensen (82+85+NR) = NR
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Juniorerne afslutter sæsonen
Kredsturnering

Træningsafslutning

I weekenden stillede vi op med 7 juniorer ved
årets sidste kredsturnering. Den blev spillet i
Sindal under svære forhold, idet der var kraftig
storm krydret med et par byger. Det viste sig dog
ikke overordnet set på scores, - der skal mere til
at ryste de unge mennesker ;) Malthe Højbjerre
vandt således dagens 9-hullers turnering med
18point, og de øvrige spillere klarede sig også
rigtigt fint i Sindal. I den kommende weekend
spilles den sidste JDT-turnering i Skive, så vi
pakker bilen og drager tidligt afsted vestpå!

Mandag den 16/9 havde vi sæson-afslutning på
juniortræningen. Det blev markeret ved spil på
stor bane til alle spillere (3, 6 eller 9 huller) og
med efterfølgende spisning og hygge! Vi vil gerne
sige en stor tak til alle spillere og forældre for en
god sæson med god træningsstabilitet fra mange
af de faste spillere! Vi vil gerne ønske os at endnu
flere af jer vil med ud og prøve kræfter med
turneringsspillet til næste år, der er virkelig
grundlag for at mange flere kan komme med og få
den oplevelse med i pakken.

Vintersæsonen
I vintersæsonen planlægger vi lidt fælles aktiviteter sammen med juniorerne fra Frederikshavn. Det bliver
både med spil på begge baner samt en fælles tur til det indendørs anlæg i Volstrup.
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Småting fra
sekretariatet
Lørdag den 10. august
var alle kvindelige
medlemmer med hcp.
Max. 24 inviteret til at
deltage – 2 personer tog
kampen op og kan nu
med stolthed kalde sig
Sæby’s Jernladys med
54 huller på én dag (i
silende regn!)
Tillykke Ingrid & Pernille

Stormen søndag den 15/9 havde godt fat, og på
hul 13 blev det en ny udgave af ”Vinden i
Piletræerne”.

Et billede siger mere
end 1.000 ord…
Dette er skarpt fanget
af Mette Fabricius til
Spar Nord turnering,
hvor Kim Bæk stod for
at hejse Dannebrog
i dagens anledning
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Dameelitens beretning fra oprykningsspillet
Efter at have vundet puljen i 3. division, skulle vi til Herning for at spille om retten til at spille i 2. division i
sæsonen 2020.
Lørdag d. 14. september drog vi afsted for at prøvespille. For at dyrke det sociale, havde vi besluttet at sætte
traileren på bilen, så med en hastighed på max. 80 km. i timen, tog det lidt længere tid end normalt, når man
skal køre 190 km.
Vi havde i ugens løb holdt øje med vejrudsigten. Her kunne vi konstatere, at der var faldet en del regn, så
det var ikke nogen overraskelse, at det var en ekstrem våd bane, vi skulle spille. Da vi tjekkede ind, blev vi
orienteret om, at hul 6 var lukket da det stod under vand. Det var dog blevet åbnet, inde vi nåede det. Og ja,
man skulle ramme green for at være sikker på at finde bolden. Det blev dog en hyggelig, men lidt lang runde.
Prøverunden blev spillet af Ingrid Harde, Pernille Nielsen, Janni Jæger og Jonna Kejser.
Efter prøverunden, stødte Mette Linkhusen til. Da vi havde spist i klubben gik turen mod Sunds, hvor der var
stor gæstfrihed og hygge med hjemmebag hos Jonnas mor.
For at holdet kunne blive fuldtalligt, ankom Emma Berg til Sunds kl. 3.45, så hun kunne lige nå et par timer
på sofaen, inden der var lækker morgenmads buffet kl. 6.45 anrettet at Jonnas mor.
Da der natten til søndag var kommet yderligere regn, var banen bestemt ikke blevet mere tør. Vi fik pakket
ud i regnvejr. Pernille skulle søndag vær caddie og rapportere “News”. Hun var dog ved at mene, at hun blot
kunne sidde i klubhuset i tørvejr og få stillingen mellem hul 9 og 10.😂 Hun valgte dog at gå med og vejret
blev heldigvis bedre i løbet af nogle huller. Søndag havde de dog valgt at lukke hul 6, som er et par 3 hul omgivet af både søer og tilfældigt vand.
Vores modstandere var fra Trehøje golfklub. På forni gik det som smurt og alle var foran eller med. Bagni
blev dog lidt mere varieret med op- og nedgang.
Alt i alt var det en super hyggelig dag med nogle fantastisk søde modstandere og god stemning på alle
bolde.
Vi er alle rigtig godt tilfredse med indsatsen i året og er glade for at kunne få endnu et år i 3. Division.
Stor tak til Jakob Borregaard for god træning, keeperne, som sørger for, at vi kan være stolte af vores bane
og Inge, som sørger for tilmelding, information fra DGU og altid er meget hjælpsom.
Runden sluttede som følger:
Ingrid Harde 4-6
Jonna Kejser 0-2
Janni Jæger 1-2
Emma Berg og Mette Linkhusen 2-3

/Ingrid Harde

Janni Jæger, Emma Berg, Ingrid Harde, Mette Linkhusen & Jonna Kejser
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Herreelitens turneringsafslutning:
Førsteholdet rykker ned i 3. division og kvalifikationsrækken bliver
Lørdag 17. august på hjemmebane debuterede juniorspiller Sebastian W. Larsen på eliteholdet i
kvalifikationsrækken med voksne med- og modspillere. Sebastian spillede foursome med Sæbys rutinerede
Jesper Christensen og de lagde stærkt ud med 2 op efter hul 1 og 2. Fantastisk start.
Samlet set tabte de dog matchen 4-2 (og holdet samlet 10-2), men pyt, fremtiden ligger for døren og
Sebastian spillede virkelig godt med mange gode flotte slag, og en god forståelse for spillet - med gode råd
fra sin makker, der roser Sebastian højt efter runden "ham skal Sæby Golfklub nok få glæde af i fremtiden på
1.holdet, han bliver god " fortæller Jesper Christensen.

Kvalifikationsrækkens søndag endte samlet med et nederlag på 6 1/2 mod 5 1/2.
Steffen strøm delte efter en meget lige match. Kim bæk og Mads Nielsen tabte. Kim Albæk og Rasmus
Sandager delte deres match. Rasmus Lindgren og Jesper Christensen vandt deres match. Alle mand
leverede et godt stykke arbejde og med lidt held var sejren gået til Sæby. Herrerne forbliver dermed i
kvalifikationsrækken og lover de vender stærkt tilbage næste år.
Herrernes førstehold i 2. Division rykker ned og spiller dermed næste år i 3. Division:
Her er deres fortælling fra weekendens 2 kampe:
Lørdag på hjemme bane var de i meget svære forhold, og skulle prøve at spille op med et godt spillede hold
fra Ørnehøj. Måtte dog indse at de bare var bedre end os. Søndag gik turen til Viborg på en meget svær
opgave mod det hold, der skal spille om oprykning til 1.div (ene +hcp-spillere). Men drengene gjorde hvad de
kunne for at spille op med dem. Men måtte indse at det bare var langt bedre end os.!

Kvalifikationsrækken

3. division
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Edderkoppeinvasion?
- Lå du mærke til de helt uhyre mange edderkoppespind på banen i sidste halvdel af august?
Vi har været i kontakt med Frederikshavns Kommunes naturvejleder, som fortæller HVORFOR vi oplever SÅ
mange af edderkopperne:
Det følgende forklaringen fra Naturvedleder og Formidlingskonsulent Bo Storm:
"Varme somre og fugt, giver en høj luftfugtighed. Det elsker edderkopper, både inde og ude. Især den ret
nye edderkop art indendørs, majaedderkop som siden 1980’erne er kommet sydfra via menneskers rejser
mm. Arten er ligefrem eksploderet i vores huse.
Udendørs er det jagtedderkopper vi snakker om, og nogle år en art som alle kender korsedderkoppen.
Edderkopper spiser mængder af insekter og er nyttige i naturen. De kommer rundt i verden ved at kravle op
på en gren og spinde en faldskærmstråd, som når den er lang nok gør at den via vinden kan flytte sig over
større afstande. Et nøgletal siger at der findes ca. 120 edderkopper pr m2. Der findes ca 540 arter af
edderkop arter i Danmark"
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Smukke solopgange
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Vi nærmer os sæsonafslutning…
Efteråret er indtruffet og der bliver længere mellem de fuldt bookede dage. Nu skriver vi snart 1. oktober, og
så ved jo jo desværre godt hvad klokken har slået når det kommer til aktivitet i klubhuset.
I forbindelse med sæsonafslutningen lukker proshoppen og caféen ned for de faste åbningstider.
Sekretariatets forbliver, men dog i reduceret omfang.
Proshoppens sidste åbningsdag er torsdag den 10. oktober
Caféens åbningstid følger aktiviteten i tidsbestillingen fra nu af. Som udgangspunkt dog åben til og med uge
43 (dvs. frem til afslutningsturneringen 26. oktober).
Sekretariatet ferielukket den 25.-27. september (begge dage incl) og fortsætter ellers de almindelige
åbningstider mandag-fredag kl. 9-14 til og med fredag den 11. oktober. Ferielukket i uge 42.
Fra 21. oktober åbent mandag og onsdage kl. 10.00-13.00 med forbehold for ferieafholdelse (orientering på
hjemmeside og opslag i klubben). Der vil være mange andre dage jeg er her på, men som minimum kan I altid
fange mig i åbningstiderne.
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Vand – vand – vand…!
Lørdag den 10. august gik åen efter massive nedbørsmængder over sine bredder. Det resulterede desværre i
et nødvendigt onde: Banelukning, og medvirkede dermed desværre også at turneringen Sæby’s Bogholderi &
Regnskab måtte aflyses selvsamme morgen, hvor de 76 deltagere fik direkte besked.
Vandet fortsatte med at stige søndagen igennem, men trak sig efterfølgende hurtigt tilbage, så vi kunne åbne
igen mandag den 11. august kl. 12.00
Vi har i samarbejde med sponsor Lars Kristiansen fra Sæby’s Bogholderi & Regnskab forsøgt at finde en ny
dato til turneringen, men desværre uden held – så I må nøjes med at glæde Jer til næste år hvor vi
forhåbentlig får en skøn sommerdag til den succesfulde turnering som vi har haft de andre år.
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Hole in one på hul 6:
Hele 2 gange på bare én måned lykkedes det ”umulige”: Hole in one på hul 6:
- og i torsdags skete det IGEN på hul 2 (se næste side). I M P O N E R E N D E!

Jytte Grøn 3. september
Til kaninturneringen den 3. september slog Jytte Grøn et godt slag på hul 6, men med solen i øjnene kan det
være svært at lokalisere bolden præcist. Desværre var bolden bare VÆK, så de måtte give op. For en
sikkerheds skyld tjekkede Jytte cuppen, – og lykken var gjort: hendes bold allerede lå i cuppen – til STOR
begejstring for alle derude.

Jørgen Nielsen 13. august
Æresmedlem Jørgen Nielsen var i godt selskab på runden med 3 andre drivkræfter, der var med til klubbens
stiftelse, - heraf dagens fødselar Søren Rasmussen, som så bolden hele vejen, ingen tvivl om den var på vej
direkte i "den hoppede bare 2 gange og så direkte i hul" efterfulgt af … JUBEL
Det er 3. gang i Jørgens mangeårige golfkarriere, at han er så dygtig/heldig at prøve det, - sidst var 15 år
siden, også på hul 6 i Sæby Golfklub, og derinden i juni 1985 på Hvide Klits daværende hul 16.
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Hole in one på hul 2:
Mads Nielsen 19. september
Mads Nielsen gjorde det (igen), da han torsdag
eftermiddag 19/9 lavede hole in one på hul 2
For 2½ år siden var det godt nok hul 6 han prøvede
det på, men det bliver succesen jo på ingen måde
mindre af. Nu er det så spændende hvor længe der
går inden han får 14 og 16 med på sejrslisten :-)
Det helt perfekte slag skete i forbindelse med
herredagen, og humøret var højt i klubhuset efter
runden (og undervejs). Og så var der jo masser af
glade folk omkring Mads da han kunne servere den
12 års whisky som Spar Nord Sæby donerer i
sejrens anledning
STORT TILLYKKE

2 juniorer kvalificerer sig til Super-Cup
I weekenden blev årets sidste JDT-turnering
(Junior-Danmarks-Tour) afviklet, med
deltagelse af 3 spillere fra Sæby Golfklub.
Emma Berg Axelsen vandt med dagens bedste
netto-score i U19.
Derudover kvalificerede Emma og Sebastian
sig til årets Super-Cup i hhv U-19- og U16rækken, som afvikles henover 3 dage i
efterårsferien.
Stort tillykke til begge!
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Golfspilleren i centrum - tilfredshedsmåling
Hvert år spørg vi vores medlemmer 1 gang i et spørgeskema om at give Jeres mening til kende. Men hvad
bruger vi det til – og hvordan ser resultaterne ud?
Med stort forbehold for en masse tørt statistik får I hermed resultaterne af besvarelserne fra 2019 indtil nu.
Helt konkret har vi modtaget 135 besvarelser fra 551 udsendte spørgeskemainvitationer. Det er en svarpct. på
25%, og ikke imponerende, men nok til vi kan drage konklusioner som vi kan gå videre med.
Spørg man udviklerne af undersøgelsen er det absolut vigtigste spørgsmål ”vil du anbefale Sæby Golfklub til
andre?” Til dette spørgsmål får vi en score på +71 (i intervallet -100 til +100). Gennemsnittet for vores
nordjyske ’kolleger’ er på 61, så altså på det punkt er græsset lidt grønnere her i Sæby.
Gæsterne derimod svarer +48 mod gennemsnit på +44.
Banen
Dykker vi ned i spørgsmålene omkring banen kan vi blandt personale og bestyrelse få svar på helt specifikke
ting som ensartethed på greens, tilfredshed med rough, flow på banen, toiletforhold og meget meget mere.
Greens er et punkt der fylder meget – med rette, og til spørgsmålet hvad I synes om hastigheden på greens
svarer I:
Passende hastighed 75%
For langsomme: 20%
For hurtige: 0%
Ved ikke: 5%
Så har roughen fyldt meget i den daglige tale. I undersøgelsen spørges I indtil roughens sværhedsgrad og der
er en tilfredshed på 74%
Information, café og proshop
Vi er blandt personalet stolte af, at I til spørgsmålet omkring information vedr. banearbejde svarer høj
tilfredshed på 88% - det betyder meget, at I føler Jer informeret omkring evt. arbejde der kan påvirke Jeres
runde, selv om det selvfølgelig er et nødvendigt ’onde’ der skal gøres for at passe godt på banen.
Caféen lever på berøringspunkterne op til Jeres ønsker indenfor åbningstid, kvalitet og betjening med
tilfredshed på 65% +/- på samtlige punkter. Alligevel bliver resultatet af spørgsmålet omkring ”Vil du anbefale
Sæby Golfcafé til andre” stemt ned på en minus-score på 23, så den undersøgelse virker modsigende på én
og samme tid.
Jakob og proshoppen brillerer igen med topscorer hele vejen, men det kan ikke overraske nogen – det er ham
helt velfortjent 
Når det kommer til priser for Jeres medlemskab svarer 91% at medlemskabet topscorer til at dækker deres
behov, priserne er rimelige sammenlignet med andre klubber (87%) og medlemskabet giver stor værdi for
pengene (85%).
For 4 år siden blev vi kåret som ”Danmarksmester i klubliv” på baggrund af undersøgelsen. Siden har vi årligt
placeret os i top5 – i år ligger vi på en 4.plads.
Nye medlemmer
Nybegynderne er et af vores største fokusområder. Her har vi modtaget 28 besvarelser og +89 i score til om
de vil anbefale os til andre. Her skal vi med rette klappe i hænderne og fortsætte det vigtige og kæmpe
arbejde med at få nye til klubben – som (ligesom Jer alle) skal have en rigtig god behandling og have lyst til at
blive i Sæby Golfklub i mange år fremover.
TAK for Jeres svar og uddybende kommentarer. Vi nærlæser dem og anvender konklusionerne til det
kommende møde i bestyrelsen, hvor strategien for fremtiden skal fastlægges.
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Sponsorarrangementer
I vores sponsorgruppe holder vi årligt 10-11
arrangementer for kategorierne sølv-, guld- &
platinsponsorer
Tidligere har vi fortalt en masse omkring vores
arrangementer ud af huset og spændende oplæg til
møderne her i huset, og i september måned gentog
vi succesen da vi havde inviteret alle sammen med
på rangen en tur.
Kl. 19 mødtes vi til Slagter Tranholms berømte
grillpølser, kulørte lamper som KT Elektric havde
monteret i rangeskuret og god musik. Her var der
hygge, spisning og undervisning til de 10 uprøvede
golfspillere der kom under Jakobs kyndige hænder.
Solen gik ned kl. 20.17, og herefter var der gjort klar
til nattegolf på hul 9 og 10 til stor underholdning for
alle.

Resten af året i sponsornetværket byder på:
1. oktober: Almindeligt morgenmøde, oplægsholder
Thomas Thomsen, KONXION
8. november: Studietur til Skagen Bryghus
3. december: Virksomhedsbesøg Sæby Apotek

Og så begynder arbejdet med at forlænge
sponsoraftalerne for 2020. Vi har plads til alle – store
som små, og sponsorerne er altafgørende for vi kan
fortsætte klubben som vi kender den. Vi gør derfor
vores allerbedste for at passe godt på dem og laver
endnu et superspændende program i 2020.
Som noget nyt kan vi i 2020 lave sponsorfakturaer
sammen med opkrævning af medlemskab –
selvfølgelig med specifikation af de enkelte dele.
Kunne det – og et sponsorat i det hele taget, være
noget for dig så kontakt endelig mig i sekretariatet.

Arrangementet sluttede i caféen hvor Keld og
Norhvin var vært ved et glas vin – altimens snakken
omkring bordene fortsatte lystigt.
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Spar Nord Turneringen 25. august 2019
77 tilmeldte til året Spar Nord turnering, og disse spillere var inddelt i 4 rækker.
Der var 2 spillere i feltet som gik bedre end deres handicap nemlig William Andersen og Per Engberg.
Her kommer resultaterne fra de 4 rækker.

A-rækken (slagspil)
William Andersen
Janne Jæger
Kasper Rysholt
Kim Bæk

71 netto
72 netto
72 netto
73 netto

B-rækken (stableford)
Per Engberg
Preben Samallo
Jakob Hyttel
Torben Johansen

38 point
36 point
36 point
35 point

C-rækken (stableford)
Kell Bjerg
Erik Jensen
Annelise Goth-Andersen
Jonas Andersen

36 point
35 point
34 point
32 point

D-rækken (stableford)
Anette Vallin
Mette Fabricius
Ann-Catrhine R. Krukiewics
Ulla Pedersen

35 point
34 point
32 point
31 point

Der skulle også have været afviklet turnering
den 11. august, hvor Sæby’s Bogholderi &
Regnskab var sponsor. Denne turnering blev
desværre aflyst på grund oversvømmelser efter
det voldsomme regnvejr. Lars Kristiansen fra
Sæby’s Bogholderi & Regnskab har lovet, at de
vender stærkt tilbage i 2020.
Der er planlagt 2 turneringer mere i denne
sæson, nemlig den 29. september, hvor
Trafikcenter Sæby Syd er sponsor, og så er der
afslutningsturnering den 26. oktober. Sponsor
for afslutningsturneringen er Sæby
Fiskeindustri.
Tilmelding til begge turneringer er åben, så
skynd Jer at få Jer meldt til.
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Få nyhederne løbende
På vores flotte og stadig lidt nye hjemmeside bliver nyhederne uploadet når de sker – her kan I derfor altid
holde Jer opdateret om hvad der er sket af spændende ting i klubben.
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Det snakkede vi om i august 2016
Uddrag fra Golferen august 2016 (medlemsblad nr. 131):
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Åbningstider

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

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
OBS: Sidste åbningsdag i sæsonen 2019 er torsdag den
10. oktober

Sekretariat
Mandag – fredag kl. 9.00 – 14.00
OBS: Ferielukket 25.-27. september

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

Fantastisk billede i aftensolen taget af Preben
Kejser på en aftenrunde i september.
På billedet ses Sebastian Winther Larsen &
Rasmus Sandager

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

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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