
  

~ 1 ~ 

Februar 2020 – Nr. 151 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

GOLFEREN – SPECIAL 

NY FORPAGTER I SÆBY GOLF CAFÉ:  

Rikke Lysdal Christiansen
 

Efter flere måneders forberedelse er det med stor 

glæde, at vi nu kan løfte sløret for Sæby Golf 

Klubs nye forpagter af caféen.  

Byd rigtig hjertelig velkommen til Rikke Lysdal 

Christiansen, som fra 1. marts flytter ind i caféen, 

og gør klar til sæsonstart primo april.  

Vi glæder os alle sammen rigtig meget til at få 

Rikke indenfor rammerne, og er helt sikre på at 

hun er et fantastisk aktiv for vores allesammens 

golfklub, for klublivsfællesskabet og for de sultne 

maver og tørstige halse efter de mange lange 

gode runder der venter forude.  

Og Rikke har været ventet med længsel – der er 

blevet spurgt ind til hende og løsningen flere 

gange end vi kan tælle.  

Vi slog den ledige forpagtning op i december 

måned 2019 og fik hurtigt 5 seriøse henvendelser. 

Der blev afholdt ansættelsessamtaler i januar 

måned og valget fald hurtigt på trods af flere 

spændende og kompetente ansøgere.  

På næste side vil i kunne læse en beskrivelse af 

Rikke, ligesom der også er velkomsttilbud fra 

hende, kontaktoplysninger og invitation til 

åbningsreception.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi er helt sikre på, at I alle vil tage rigtig godt imod 

hende, og vi kan roligt sige videre at hun også 

glæder sig til at møde Jer alle. 

Så med Rikke i ”stalden” er hele teamet ved at 

være på plads til en ny sæson. Keeperne er snart 

fuldtallige igen og med 2 nye ansigter i staben.  

Jakob rejser med en Sæby-delegation til Spanien 

efter generalforsamlingen, og så har vi bedt dem 

tage sydhavssolen med hjem (og undgå at 

komme i nærheden af frygtede viruser).  

Skulle I høre rygter om at vores sekretær 

udvandrer til Hvide Klit, så er det korrekt – Inge er 

fra 28/2 blevet bogholder her på deltid, hvor hun 

efter normal fyraften i Sæby én dag pr. uge vil 

varetage den post uden indflydelse på hverdagen 

her i Sæby.  

På gladelig gensyn til bl.a.:  

- generalforsamlingen 12. marts 

- åbningsreception i Sæby Golf Café 3. april  

- åbningsturneringen v/Sparekassen Vendsyssel  

  4. april 

og en helt masse andre gode glade sportsrige 

golfdage der venter når sæsonen starter lige om 

lidt 

/Bestyrelsen 
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Jeg hedder Rikke Lysdal Christiansen, jeg er 45 
år og uddannet smørrebrødsjomfru. Jeg har de 
sidste 14 år været ansat som kantineleder på 
Frederikshavn Gymnasium. Jeg er gift med Sten 
som er inspektør i en boligforening. Vi har 
sammen 2 drenge, Benjamin på 12 år og August 
på 15 år.  

 Vi er en aktiv familie med masser af fodbold på 
programmet for de 3 drenge, store som små. Jeg 
dyrker yoga 2 gange om ugen. Jeg føler mig meget 
heldig med, at jeg kan arbejde og leve af min hobby. 
Jeg elsker mit fag og brænder for at give gæsterne 
en rigtig god oplevelse. 
 
 

  Jeg er fra Silkeborg, og som 18 årig flyttede jeg til København. 
Tidligere har jeg arbejdet på SAS Falconer Center, SAS Royal Hotel, i en smørrebrødsforretning på 
Østerbro, på Hotel Frederikshavn og  Det Gule Pakhus (nu Scandic).  Forbi Brøndums Hotel og 
Højskolen Diget. 

 Jeg tænker, at caféen skal være et hyggeligt sted og et samlingspunkt for klubben, men også et sted man 
har lyst til at komme når man ikke spiller golf. Jeg har længe haft lyst til at få mit eget, glæden ved at få 
hjulene til at dreje rundt og at få alt til at klappe, til gæsternes tilfredshed og min egen...  

 Jeg vil gerne afholde alle former for arrangementer, tuneringer, fester, receptioner, fødselsdage, gravøl, 
catering - og kolde øl.... 

 Jeg vil give Sæby Golf café mit aftryk. God hjemmelavet mad, godt humør og professionalisme og 
omtanke. Jeg elsker mit fag og bliver så glad indeni, når alt bare klapper og lykkedes til alles store 
tilfredshed. Jeg er en arbejdshest og jeg gør rigtigt meget arbejde for at tingene bliver ligesom kunden/jeg 
ønsker.
 

Jeg glæder mig til at hilse på Jer alle 

/Rikke  
 

 

 

 

Kontakt:  
Tlf. 21863333  (aktiveres 5. marts 2020) 
Mail: rexogrikke@gmail.com  
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Velkomsttilbud: 
 
 

 
 
I CAFÉEN HELE APRIL MÅNED: 

2 stykker smørrebrød og en lille valgfri fadøl/vand  = 69,- 

2 stykker luksus smørrebrød og en lille valgfri fadøl/vand = 89,- 

Kaffe og lagkage/tærte = 50,- (pr. person) 
 
 
 
 
 
RABATKORT TIL FADØL 
 
Stempelkort til 10 stk. alm. eller Classic fadøl (mellem størrelse): Kr. 375,- (spar 75,-)  
NB: Tilbuddet gælder kun fredag den 3. og lørdag den 4. april 2020. 

 

PÅSKEN 2020:  
 
I påskedagene kommer der til at køre frokostbuffet til kr. 98,- pr. kuvert excl. Drikkevarer 

  

MAD UD AF HUSET:  

Smørrebrød  

Pålægskagemand, stjerneskud, tapasanretninger 

Selskabsmenuer/buffeter/tapas mv. i huset eller ud af huset 
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Invitation til åbningsreception:  

 

Fredag den 3. april kl. 16-19  

i Sæby Golf Café 

 
Jeg vil gerne invitere 

venner, familie, 
medlemmer/gæster, 

forretningsforbindelser og 
lignende til en uformel 

reception, som byder på et 
glas vin og let traktement. 

 

/Rikke   
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Besøg fra DGU  
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Åbningstider 

 

Proshop:  

Åbner til sæsonstart 

Mandag – torsdag kl. 9-17 

Fredag lukket 

Lørdag – søndag kl. 9-14 

  

Sekretariat 

Fra 1. marts: Mandag – fredag kl. 9-14 

 

Sæby Golf Café 

v/Rikke Lysdal Christiansen 

Tlf. 21863333 (fra 5. marts) 

rexogrikke@gmail.com 

Åbningsreception fredag den 3. april kl. 16-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Rikke Lysdal Christiansen 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 21 86 33 33 

jbj-saeby@golf-klub.dk rexogrikke@gmail.com 

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 

 

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