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Formandens side 

Sommeren står for døren                  

Af bestyrelsesformand Flemming Sørensen 

Kalenderen siger nu sommer, og det er jo den gode tid på golfbanen, mange 
dage med godt vejr, hvor der kan spilles uden de mange lag overtøj og regntøj, 
dagene er også lange og dermed også flere lyse timer at spille i. 
 
Banen står pt. virkeligt flot, på trods af et vådt forår, og tendens til tørke i 
forsommeren, er der megen ros til banepersonalet for den stand de præsenterer 
banen i. 
 
 

 
Og apropos banen: Der er i baneudvalget og blandt personalet blevet arbejdet, i et samarbejde med bl.a. 
DGU’s banekonsulenter, på en sammenhængende banestrategi, som skal sikre banens fremtidige udvikling 
bliver målrettet og hensigtsmæssig. I sådan et arbejde skal der tages mange hensyn, både til spillet for den 
gode og den mere gennemsnitlige golfer, og til hvor der kan optimeres på arbejdsgange i den daglige pleje. 
 
Jeg er sikker på at vi i den kommende tid kommer til at høre mere om de spændende tiltag, der er sat på 
planen. 
 
Som det sidste omkring tiltag på banen kan jeg lige nævne at vores bane skal ”rates om” ganske snart, og 
det er jo altid spændende hvordan den bliver vurderet, om vi får flere eller færre streger. 
 
Vi kan, som også beskrevet i en anden artikel, se at der er godt med pres på banen, både egne spillere, 4-
golfere og gæster udefra, og det er jo godt, der er et hul der skal fyldes efter den sene opstart og de 
restriktioner der var ved sæsonstarten. 
 
Vi håber at de mange der holder ferie i Danmark vil kunne ses på vores GreenFee statistik for 
sommermånederne, det ville være logisk om det var tilfældet, men indtil videre er det jo fugle på taget. 
 
De første turneringer, som er afholdt jf. de skrappe restriktioner, var meget velbesøgte og gennemført i god 
ro og orden, tak for det til deltagerne, det er skønt at vi ved at gøre det rigtigt kan stå på mål for at klubben 
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ikke handler uansvarligt. Vi vil helst at det er grundet en god historie, hvis vi skal på forsiden af avisen – og vi 
vil jo nødigt være med til at sprede smitte blandt medlemmerne. 
 
Vores sponsorer, der sikkert også er ramt af den generelle afmatning, ser i hovedsagen ud til at holde ved, 
det er så vigtigt for vores muligheder for at kunne have et fornuftigt aktivitetsniveau, så tak for det. 
 
Der har været fint med begyndere i år, og der har også været aktiviteter fra det nye rekrutterings-udvalg, og 
der er stadig flere på vej, bl.a. familiegolf, som lyder som en sjov anledning for nysgerrige til at kunne smage 
lidt på golfen. Vores forsøg med indbydelse til korte introforløb på en weekend eller en sommeruge, har ikke 
vundet gehør, og de få der har vist interesse er kanaliseret over i andre forløb. 
 
Der skal som sædvanligt også lige lyde et par opfordringer herfra: Husk at støtte vore sponsorer, Husk at 
tænke på at du er den bedste ambassadør for golfen, så tag nye medlemmer med hver gang der er en 
chance, Husk at støtte vores Cafe der har haft en svær start, vi er enige om at den er god at have, så den 
bedste sikkerhed for at den er der, er at benytte den og Husk at sætte pris på vores gode personale, der 
hver dag gør deres yderste for at alt i klubben skal fungere på bedste vis.  
Der er også kommet en del opfordringer til et par løftede pegefingre: Husk at rette nedslagsmærker op og 
Husk at rive i bunkers, disse opfordringer kan øjensynligt ikke gentages for tit. 
 
Den udsatte generalforsamling er ikke glemt, vi holder øje med forsamlingsregler mv. og indkalder når det er 
muligt. 
 
De bedste sommerhilsner 
 
Flemming Sørensen 
 

 

 

 

. 

 

  

 
(Opdateret) Turneringskalender 
 

 

13.06.20: Åbningsturnering v/Sparekassen Vendsyssel 

19.06.20: Sommerturnering v/ Swedoor 

02.08.20: Sæby’s Bogholderi & Regnskabs Turnering 

14.08.20: Sponsorturnering 

15.-16.08.20: Danmarksturneringskampe 

23.08.20: Spar Nord Turnering 

5.-6.09.20: Årgangs- og Klubmesterskaber 

xx.xx.20: Trafikcenter Sæby Syds turnering 

24.10.20: Afslutningsturnering ved Sæby Fiske-Industri A/S 
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Keepers corner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vores fantastiske greenkeeperteam anno 2020:  

Jan, Henrik, Ray & Jens 

 

Denne gang springer vi over en opdatering fra 

greenkeeperne – de har fuld koncentration på 

arbejdet her i højsommeren, og knokler på med 

at klippe løs efter vi fik lidt tiltrængt vand først på 

ugen. Derfor må I nøjes med et billede af de 4 

hårdtarbejdende og friske mandfolk  

Hils endelig på dem når I møder dem på banen  

- de gør det GODT, og arbejder løs hele 

sommeren 

 

   /Inge 
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Udnyttelse af banen 

Efter at vi desværre måtte spille med en masse begrænsninger i den mest restriktive Corona-tid, er der nu, 

og det er jo glædeligt, igen fuld tryk på banen. Der er faktisk så meget tryk på at det overstiger hvad vi 

tidligere har set. Om der reelt er flere der spiller, eller om det bare er fordi at alle nu booker tider er vi ikke 

helt sikre på, med der kan i hvert fald konstateres at der spilles. 

For at få den bedste udnyttelse af banen, særligt i weekenderne, er det vigtigt at der ikke spildes en masse 

tider, og vi opfordrer derfor, som så mange gange tidligere til at man slår sig sammen i 4 bolde når det er 

muligt. Husk at hver gang der er en booking med kun to personer på, ”taber” klubben potentielt over 800 

kroner. Desuden er det jo velkendt blandt golfere at 1 og 2 bolde på travle dage totalt ødelægger 

spillerytmen, såfremt der skal lukkes igennem i et væk. 

Det er derfor praksis i klubben, at der op til week-end’en kigges på de travle perioder, og såfremt der er 1 

eller 2 bolde i de travleste perioder lægges disse sammen i mere fyldte bolde, til gavn for både rytmen og 

klubbens økonomi. 

Denne praksis er generelt anvendt i alle golfklubber, og er nødvendig af de grunde der er nævnt ovenfor. 

Der er medlemmer der tror at man har en ret til at vælge kun at være 2 i en bold, det er ikke tilfældet, og det 

er også derfor at bolde i GolfBox står åbne for flere spillere, indtil der er 4 tilmeldt. 

Hvis nogen foretrækker kun at være 2 må vi henvise til de mere tyndt besatte tidstum, her vil ingen tage 

notits af at man spiller i en 2 bold. 

Opfordringen fra klubben er derfor; at såfremt en 2 bold pludseligt, af klubben, eller af spillerne selv, er 

blevet opgraderet til en 4 bold skal man tage imod det med kyshånd, det viser sig oftest af dem man kommer 

til at spille med er venlige mennesker, der er godt flow på banen, og i bedste fald kan man endda finde nye 

spillepartnere på denne måde. 

Hvis man er sat sammen med andre, og så pludselig får forfald er det god stil at melde tilbage til de nye 

spillepartnere af man melder fra, så de er orienteret. 

Mange er ikke klar over det, men man kan fra GolfBox sende beskeder til medspillerne i sin bold: 

 

 

Man sætter bare et check i ”Skriv besked til medspillere”, så 

åbner der sig en lille boks hvor man kan skrive, og 

beskeden bliver sendt når man trykker godkend. 

 

Lad os stå sammen om at få dette til at være normen, så vi 

får den bedst mulige udnyttelse af vores dejlige bane 

Flemming Sørensen 
Bestyrelsen 
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Sommerhilsen fra Sæby Golf Café v/Rikke  

Tak for jeres positive og varme velkomst. Jeg har mødt så mange nye mennesker og har fået så mange fine 

tilkendegivelser. Tusind tak for det. 

Det er ingen tvivl om, at det har været den sværeste start jeg overhoved kunne forestille mig, med 

coronaen hængende som en skygge over min lille nystartet virksomhed. Jeg kæmper hårdt hver dag for at få 

enderne til at nå sammen.  

Jeg vil lige slå et slag for min virksomhed, Sæby Golfcafé, som udover at tanke fadøl til tørstige spillere, 

også er leveringsdygtig i mange andre ting. Maden i caféen kan jeg også tilbyde som take away, og jeg laver 

gerne maden til jeres næste festlige lejlighed derhjemme eller her i caféen hos mig. Ring på 21863333 og få 

en snak om jeres næste fest, eller bestil fx. fredagstapas eller et stjerneskud til nem aftensmad.. 

I løbet af sensommeren arrangerer jeg en ølsmagning, jeg vender tilbage med tidspunkt, det vil også fremgå 

i cafeen og på fb.  

 

Fredag d.10/7 er der mellem kl. 14 og 16 er der store fadøl til små priser....Enhedspris 25 kr. 

Så længe lager haves.... 

 

Husk: Banesandwich og valgfri sodavand til 60kr. Hjemmelavet muslibar 10 kr. 

Udenfor caféens åbningstid henvises til køleskabet ved proshoppen hvor der kan betales med Mobile Pay.  

Menuen i cafeen skiftes ud løbende, tjek skiltet ved vejen, i cafeen eller i gangen ved sofaerne...eller kom 

gerne og få en snak med mig.  

 

Rigtig god sommer 

Rikke 

Sæby Golf Café 

Tlf. 21863333 

 

 

 

Se mere på www.sæbygolfcafe.dk 
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Den dag døren gik op og Spar Nord 

Fonden kom ind med kr. 10.000 

 

På en helt almindelig fredag gik døren op og John Sørensen spurgte 

Inge om 2 minutter. Det har vi altid – og har vi dem ikke så finder vi 

dem – og gudskelov for det da. Men det var nu ikke noget helt 

almindeligt besøg eller forespørgsel, for efterfølgende trækker John 

en ramme op af nettet med et tilsagn om kr. 10.000 til Sæby Golfklub 

fra Spar Nord Fonden.  

Donationen gives som ekstra støtte i forbindelse med Covid-19 og er 

ikke ansøgt af Sæby Golfklub, men er på initiativ fra Spar Nord 

Fonden, som vil give en ekstra håndsrækning i en ekstra svær tid. 

Det var umådeligt svært at få armene ned eller undgå et taknemmeligt 

håndtryk, men i stedet blev det til brede smil og et skulder-skub 

mellem John og Inge efter fotoseancen. 

TUSIND TAK TIL SPAR NORD FOR DERES ENDNU ENGANG 

UUNDVÆRLIGE STØTTE  
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Junior træning    

Juniorafdelingen blev som alle de øvrige 

træningsaktiviteter, forsinket af Covid-19 situationen i 

foråret. Ikke desto mindre har vi igen i år oplevet 

fremgang og nye spillere til træning. Det er vi rigtigt 

glade for!  

 

Vi har i år gennemført en anden opdeling af holdene 

til træning. Vi har nu en ren pige-gruppe som træner sammen, en gruppe for de yngste spillere under 12 år 

og de træner begge mandag og torsdag fra 16.30 til 17.30. Fra 17.30 til 18.30 har vi en gruppe for nyere 

spillere over 12 samt en gruppe af øvede over 12 år. Vores foreløbige erfaringer er, at det giver en bedre 

træning og udbytte for den enkelte junior – både sportsligt og socialt, og det har samtidig givet os mulighed 

for at kunne tage imod endnu flere ivrige golf-juniorer. Så kender i nogen som har lyst til at prøve golf – så 

send dem bare afsted! Vi håber at vores aktuelle familie-golf-arrangementer om søndagen kan skabe 

interesse for at der er nogle nye spillere som har lyst til at være med – gerne sammen med deres forældre! 

Det nye træningsområde ved rangen er taget i 

brug, og det giver os meget bedre betingelser for 

at kunne gennemføre en alsidig og effektiv 

træning.  

2020 har budt på en helt ny turneringsform for 

juniorer. Fra Sæby har vi haft deltagere afsted til 

Jungletræf, som erstatter tidligere turneringer for 

de yngste spillere uden banetilladelse. For de 

ældre spillere med banetilladelse har vi haft en 6-7 

stykker afsted til D-Tour, som er erstatningen for 

tidligere JDT-turneringer, dog nu både som 9- og 

18-hullers turnering. Her var der ikke mindre end 3 

Sæby-spillere i præmierækken. På søndag går det 

løs igen med næste omgang af D-Tour i Sindal. Vi 

håber at de unge mennesker er skarpe, og høster 

præmier igen 😉 

 

De næste par uger frem holder vi lidt sommerferie. Dog mødes vi alle torsdag den 16/7 til et super-

torsdags-arrangement, hvor vi alle skal ud og spille på den store bane, og efterfølgende hygger os med lidt 

mad og drikke
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Småting fra  

sekretariatet  

  

 

  

 

 

89% af alle danskere forventes at holde ferie i 

Danmark i år. Vi kan godt mærke turisterne kommer 

flere til her nu, - og det kan vi da virkelig godt forstå 

  

 

    

10.000 spillede runder 

Tirsdag den 23. juni først 

på formiddagen blev 

Inge-Lise Mortensen den 

golfspiller der tjekkede 

ind på tid nr. 10.000 i år.  

Det skulle fejres med 

kagemand og Lasse fra 

Spar Nord i Sæby var 

den glade giver  

 

 

Vedhæng savner 

ejermand? 

 

Dette vedhæng er blevet 

fundet på hul 1.   

Kender du ejeren? 
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Er du på Facebook og mangler du nogen 

at spille med indimellem? 

 

 

 

 

 

 

Som et forsøg har klubben lavet en 

Facebookgruppe, som du kan bruge til at finde 

en spillemakker eller måske endda flere. 

Gruppens navn er ”søg medspillere i Sæby 

Golfklub” og den er åben for alle medlemmer i 

Sæby Golfklub. Ideen er, at hvis du nu gerne vil 

spille golf, men ikke lige har nogen at spille 

med, så kan du skrive i gruppen, og så kan 

andre se, at du mangler nogle at spille med. 

 

 

Besked til 

spillemakker i 

Golfbox 

 

 

 

 

  Vidste du, at du kan sende en besked til dine 

medspillere i golfbox, du behøver ikke kende 

deres mobilnummer eller der mailadresse, du 

kan sende den via golfbox ved at bruge deres 

medlemsnummer. 

Hvis du nu er så heldig, at du, når du har 

reserveret en tid, at der så er en som booker 

sig på bolden, og du så gerne vil gøre 

vedkommende opmærksom på, at du kun har 

tid til at spille 9 huller, eller at du vil gøre 

opmærksom på, at du er dårlig gående, og 

derfor kører i bil på runden, så kan du sende 

en besked til vedkommende via Golfbox 
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Nu driller 

yderdøren ikke 

længere 

- Erling fixer nemlig alt   

Det holdt ellers hårdt med 3 forskellige 

håndværkere på døren og tanker på ny 

yderdør. Men SÅ kom Erling forbi og kiggede 

på døren – og konstaterede at uret dertil var 

gået i stykker og PUF med et trylleslag, så 

virker døren igen.  

TAK til Erling og KT Elektric Nord.  

- Selv om Swedoor ville sponsorere nye dør var 

det med det avancerede låsestystem blevet en 

noget mere bekostelig affære, som vi nu slap 

for i denne omgang. 
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   Lidt nyt om det nye handicapsystem for 
2021 – nedenstående er kommet som opfordring fra Dansk Golf Union 

Nyt handicapsystem i 2021 - 

send flere scores 

 Danske golfspillere opfordres til at indlevere 

flere scores i GolfBox.Spillerne skal nemlig have 

nyt handicap i 2021, når det verdens-

omspændende Handicapsystem træder i kraft i 

Danmark.  

Men det nye handicap bliver ikke trukket ud af 

den blå luft. Det kommer til at basere sig på de 

scores, du har i dit scorearkiv, når vi skifter til 

januar 2021.  

Jo flere scores, jo mere præcist bliver det fra 

starten af. 

- Lige nu kan vi se, at 71 procent af de danske 

golfspillere har afleveret tre eller færre scores i 

2020. Det er for få, udtaler Nick Hüttel, 

handicapkonsulent i Dansk Golf Union.Alle 

spillere opfordres derfor til resten af året at få 

indtastet alle scores for alle spillede, private 

runder, høje som lave, fra 9 huller eller 18 

huller. Det gør du ved at vælge at spille dem 

som EDS runder. 

I det nuværende system har dit handicap måske 

fulgt med dig i lang tid og bliver i manges 

tilfælde sjældent justeret. Når det sker, er det 

alene det seneste scorekort, der påvirker 

handicappet enten meget lidt op, noget ned, 

eller slet ikke, hvis du er i bufferzonen.  

I det nye system er handicappet et gennemsnit 

af de seneste scores, som kan regulere 

handicappet næsten frit op og ned. Dit handicap 

er et billede af din generelle spillestyrke, eller 

hvad du forventeligt kan spille til på næste 

runde, hvis det går godt - ud fra hvad du senest 

har præsteret.  

Da der er tale om et gennemsnit, er der derfor 

brug for en større mængde nutidige scores, for 

at det giver mening at tage et gennemsnit af de 

bedste. Dit handicap bliver således fra 2021 et 

gennemsnit af de 8 bedste ud af de 20 seneste 

handicapresultater. Har du ikke 20 scores, tages 

et gennemsnit af færre scores. 

Beregningsmetode og overgangen 

Når en score i 2021 indtastes i 

handicapsystemet, omregnes stablefordpoint 

og/eller brugte slag til et såkaldt 

handicapresultat ved hjælp af selve scoren og 

banens sværhedsgrad (Course Rating). 

Handicapresultatet fortæller, hvilket handicap du 

reelt har spillet til på dagen, og det indgår 

fremover i dit scorearkiv. Herefter giver det jo 

intuitiv mening, at dit handicap er gennemsnittet 

af det du for nylig har spillet til, når det er gået 

bedst.  

Når en ny score indtastes, beregnes 

handicapresultatet (det du har spillet til på 

dagen), og den erstatter den ældste i det 

løbende arkiv over 20 scores, hvorefter et nyt 

gennemsnit af de 8 bedste udregnes.  

Hvis den indtastede score er blandt de 8 bedste, 

får du nyt handicap. Hvis ikke, sker der oftest 

ingen ændring, og du skal derfor ikke bekymre 

dig for at aflevere en dårlig runde, da den ikke 

forhøjer dit handicap med det samme.  

Når vi skal have det nye handicap i 2021, henter 

DGU alle scores fra dit scorearkiv fra 2018 til 

2020. Alle disse omregnes til handicapresultater 

efter den nye metode, og dit nye handicap bliver 

dermed baseret på dine egne præstationer i en 

ikke alt for fjern fortid.  

Det siger sig selv, at jo nyere dine scores er, jo 

mere retvisende bliver dit nye handicap fra en 

start.  

Derfor bør du få indtastet så mange scores som 

muligt fra alle dine runder resten af året. 
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HOLE IN ONE 

 

  
Søndag den 5. juli fik vi årets første hole in one: ANDERS HØST, HUL 6 

Flere end ¼ million huller skulle der spilles (>14.000 bekræftede runder siden sidste hole in one i sep. ’19) 

inden det helt perfekte slag kunne gå direkte i cuppen.  

Der var godt med blæsevejr, så Anders tog egentlig et for langt jern – selv om hans far rådede ham til at gå 

ned. ”Hellere for lang end for kort” svarede Anders, og så gik der kun et øjeblik inden bolden landede til 

venstre for hullet og trillede direkte i. HELT IMPONERENDE   

Desværre kom Anders & Lars ind til et tomt 

klubhus, så whiskyen som Spar Nord 

sponsorerer havde han til gode til han skulle 

ud igen mandag.  

Derudover er Anders blevet optaget på 

klubbens Wall of Fame, og der er bestilt bevis 

på den store bedrift gennem DGU.  

- så er det unge talent helt oppe og køre så 

forstår vi det godt, det er SUPERFLOT.  

TILLYKKE ANDERS   

(.. og så mangler vi bare at den stolte far: Lars 

Høst fra Sparekassen Vendsyssel også 

kommer på tavlen  )  
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Åbningsturnering ved Sparekassen 

Vendsyssel 

 

Åbningsturnering i juni måned ja det har på alle 

måder være en ”svær” start på sæsonen 2020. 

Dette skyldes naturligvis corona/covid-19-

situationen i Danmark og verden. Men 13. juni 

lykkedes det klubben, at få lov til via DGU’s 

retningslinjer at få afviklet en gunstart med 100 

tilmeldte.  

Og selvom det lige var ved at glippe på grund af 

en kæmpe tordenbyge, lagde sin vej ind over 

Sæby Golfklub, så kom vi alle afsted på runden 

efter formand Flemming Sørensen fik holdt 

”åbningstale” både ved puttegreen og i laden. 

Der skal lyde stor ros til at alle, både sponsor, 

turneringsudvalg, deltagere og cafe, for at vise 

den fleksibilitet, som skulle til for at få 

turneringen afholdt efter de anviste 

”coronaregler” 

Turneringen blev afviklet i 5 rækker, og 

præmieoverrækkelse skete igen på bedste 

”coronavis” både i cafeen og på terrassen. 

Stor tak til Lars Høst og hans følge for en god 

dag med forplejning både på banen og efter 

endt spil. 

 

Vinderne blev: 

Dame A 

Else Steen  38 point 

Jytte Kammer Sandager 37 point 

Anne Grethe Schneidereit 35 point 

Dame B 

Lisbeth K. Erlandsen 35 point 

Anni Svendsen 34 point 

Annelise Goth-Andersen 33 point 

Herre A 

Jeppe Brogaard 40 point 

Sebastian Winther Larsen 40 point 

Rasmus K. Sandager 38 point 

Herre B 

Tim Wesley Agerskov 38 point 

Anders Høst  38 point 

Kent Launing Christiansen 37 point 

Herre C 

Bjarne Neumann Sørensen40 point 

Allan Biegel  38 point 

Kurt Frandsen 36 point 
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Spil med-turnering 21. juni med succes 

 
I alt 17 medlemmer havde medbragt en gæst til vores Spil-med-turnering, hvor der skulle spilles Texas 
Scramble på 4 huller på stor bane. Vi havde en virkelig god eftermiddag som startede med lidt introduktion på 
Driving Range ved Jakob, efterfølgende lidt putning. 

Kl 16 fordelte 9 hold a´4-bolde sig på 4 sløjfer på banen, med gunstart kl 16.10. Alle sløjfer spillede 1 par-3 
hul, 1 par-5 hul samt 2 par-4 huller. Alle medlemmer og gæster hyggede sig med spillet, og vi sluttede af ved 
klubhuset med lidt aftensmad og en velfortjent øl eller sodavand. 

Vejret var med os, og jeg synes at vi kan konkludere at det er en aktivitet vi godt kunne tænke os at gentage, 
og vi fik mange gode tilkendegivelser på dette nye arrangement! 
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Kampagner på Facebook   

 

Jakob og veteranbiler, sølvsponsor Jimmy Simonsen fra Sæby Autoopretning og Lakering i lycra, lokal model 

Trine Degn Nielsen med shopping-tasker og meget meget mere. Der er skruet endnu mere op for vores 

facebook-aktivitet henover sommermånederne, hvor vi både forsøger at hverve flere medlemmer, gøre 

opmærksom på vores forening og vha. at frembringe smil på læben forkorte distancen fra byens godtfolk til os 

i golfklubben med henblik på langsigtet hvervning.    

 Vi har bare verdens bedste pro i Jakob   

- og med det her billede fortæller vi både i ord og billeder at han underviser alt fra juniorer til veteraner   

Pensionist-tilværelsen kan være mange 

ting – Hvilken vil du foretrække? 

- Det er catchfrasen fra billederne her 

med Orla Ejsing. For hvem vil ikke 

gerne hygge med vennerne og nyde en 

kold på terrassen efter 18 gode huller  

Hele kampagnen kører med støtte fra 

DGI Foreningspuljen og udarbejdes af 

det lokale reklamebureau Carmé i 

selskab med Inge i sekretariatet  
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Swedoor sommerturnering  

  

 

Fredag den 19. juni afholdt vi for allerførste gang Swedoor sommerturnering: En holdturnering med spilformen 

Texas Scramble og finurlige tiltag på flere af hullerne, - bl.a. skulle der på hul 15 spilles gennem en dør, på hul 

11 var der træer i vejen på greenen og strandstole og øl på hul 6. Derudover var der til velkomsten show, hvor 

10gange klubmester Jakob Thiessen slog gennem en dør (se videoen heraf på vores Facebook-væg).  

Derudover var Inge på banen med kagemand, is, vand, Baileys og helt nye jordbær.  

Sponsoren Swedoor havde stillet mange flotte præmier på højkant til turneringen, og efter den anderledes og 

hyggelige runde var der præmieregn til vinderne. Hauke Thiessen overrakte gladelig præmierne, og kunne for 

første gang i hans erindring ønske tillykke til med førstepladsen, der løb afsted med 70 point efter holdspillet  i 

B-rækken 

Vinderne:  

A-rækken:  

1. Ingrid Harde, Poul Harde, Kurt Frandsen, Anders Fabricius   60 point 

2. Magnus Madsen, Erland Lindgren Jensen, Jan Rohlen, Johnny Holm  60 point 

3. Christian Bæk, Oliver K. Sørensen, Sebastian Pedersen, Jonas Andersen 58 point 

4. Peter Fuglsang, Lars Fuglsang, Svend Larsen, Helle Larsen  58 point 

B-rækken:  

1. Inge-Lise Christensen, Mette Fabricius, Gunnar Møller Nielsen, Erling Nielsen 70 point 

2. Kent Christiansen, Preben Ravn, Erik Larsen, Lene Larsen  67 point 

3. Torben Johannesen,Hanne Hemmingsen, Ellen Pedersen, Helge Wittrup 62 point 

4. Kurt Stenbro, Lisbeth Stenbro, Inger Nielsen, Per Nielsen   61 point 

Bonus-info: Udenfor præmierækkerne lå faktisk en banerekord, da de unge mennesker med Mads Hilfling, 

Nikolaj Hilfling, Jakob Thiessen og Jeppe Brogaard fik en netto-runde på 58 slag. VILDT FLOT 

81 deltagere spiste med til stor buffet efter turneringen og hyggen på terrassen fortsatte til sent ud på aftenen.  

Turneringssponsor Hauke Thiessen glæder sig allerede til vi gør det igen i 2021 – og alle deltagere kunne ikke 

være mere enige  
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Familiegolf 
 – helt nyt tiltag den 5., 12. og 19. juli 

Søndag den 5. juli havde vi for første gang familiegolf – et helt nyt koncept, hvor både forældre og børn 

træner sammen og spiller mod hinanden på børnebaner, driving range og med rundboldgolf.  

Til første arrangement silede regnen ned hele morgenen og formiddagen, og som følge deraf var der bare 5 

familier til arrangementet. Tilkendegivelserne forinden lød dog på 17 forskellige familier. Trods vejret blev 

første gang en stor succes fuld af glade børn og forældre der klart meldte ud at de er med når vi gør det 

igen søndag den 12. og 19. juli. Begge gangene holder vi 2 holdtræninger, så der er arrangementer kl. 

10.00-11.30 og 12.00-13.30.  

Tilbuddet gælder kun familier bosiddende i Sæby. Til gengæld er det gratis.  

Det var ikke kun børnene der spillede løs. Forældrene fik også instruktion og så skulle de spille mod 

hinanden – i samtlige tilfælde vandt børnene runden. Stærkt talentpotentiale og helt klart gentagelsen værd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kender du nogen familier med børn i alderen 5-12 år så prik dem venligt på skulderen og mind dem om 

arrangementet på søndag den 12. juli kl. 10 og kl.12. Vi tør godt love det er et HIT  
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Slotsbrødre 2020 

 

At være slotsbroder er noget helt specielt, synes vi 

selv. Vi er en klub i klubben, der består af 81 

medlemmer, som alle er over 60 år gamle. Der er 

ingen øvre aldersmæssig grænse, så man kan 

spille indtil man ikke har lyst til at spille golf mere.  

Vi spiller mandag formiddag, hvor vi har starttid 

(blokeret) mellem kl.8:00 – 10:00.  

Vi hygger os med golf og hygger os generelt i 

hinandens selskab.     

Golfsæson 2020 har som så meget anden aktivitet 

været mærket at COVID-19. 

Slotsbrødrene måtte i lighed med Sæby golfklub 

udsætte vores start p.g.a. forsamlingsforbuddet til 

4. maj. Dette efter en forsigtig opstart på 

golfsæsonen, hvor medlemmer kunne spille med 

deres ægtefæller eller venner. 

Slotsbrødrenes optakt havde forud for sæsonen 

mindet om forudgående år - dog således at de 

tilmeldte slotsbrødre har kunnet vælge om de ville 

spille stableford eller hulspil. 

Forud for sæsonen var der blevet udarbejdet et 

indberetnings mulighed på vores hjemmeside - det 

har gjort scorekortindberetning overflødig, hvilket 

har været en overordentlig stor hjælp i disse 

Corona tider og indberetningerne kører fint.  

Selvom vi kom senere i gang med vores sæson er 

det lykkes os at få strikket et program sammen, 

som foruden spil om mandage også har givet 

mulighed for at afholde fælles aktiviteter som 

midtvejsfrokost – udflugt – pokalkamp og 

selvfølgelig afslutningspil og generalforsamling.  

Slotsbrødre har for vane at afslutte mandagens 

spil med en øl/vand/kaffe eller andet og samtidig 

håber vi på at vi kan støtte golfcafeen ved køb at 

mad, som der gives mulighed for.  

Midtvejsfrokosten som blev afholdt 22. juni er et 

godt eksempel på hvordan hyggeligt spil kan 

forenes med socialt samvær og et godt stykke 

brød. Til midtvejsfrokosten var der tilmeldt 60 

spillende deltagere og 6 medlemmer som kom til 

spisning uden spil. Dagen startede i regnvejr, som 

heldigvis stilnede af og vejret blev helt godt i løbet 

af formiddagen, således at flere slotsbrødre kunne 

indtage deres frokost på terrassen. Frokosten 

bestod af sild, tarteletter, lune frikadeller samt et 

glas øl eller vand. 

Forud for spisning var der uddeling af præmier til 

de tre bedst placerede hold  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                             

 

 

 

 

 

Herover de stolte vindere  

Næste arrangement er slotsbrødrenes årlige 

udflugt, som i skrivende stund er under 

planlægning. Udflugten er planlagt til afholdelse 

den 10. august.  

Herefter glæder vi os til pokalkamp mod 

slotssøstrene den 23. august. 

Peter Holst-Hansen 

Formand styringsgruppen  
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Åbningstider 

 

 

Proshop:  

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.30 

Fredag LUKKET  

Lørdag – søndage kl. 9.00 – 13.00 

Sommerferie i uge 28. Bemandes i hverdagene i 

sekretariatets åbningstid og i weekenden af Jan.  

 

 

Sekretariat 

Mandage - fredage kl. 9.00 – 14.00  

Sommerferie i uge 29+30. Bemandes af frivillige i 

perioden 

 

 

Sæby Golf Café 

Mandag kl. 12.00 – 16.00 

Tirsdag kl. 12.00 – 20.00 

Onsdag kl. 12.00 – 20.00 

Torsdag kl. 12.00 – 20.00 

Fredag kl. 12.00 – 16.00 

Lørdag kl. 12.00 – 16.00 

Søndag kl. 12.00 – 16.00 

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 Rikke L. 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:  Flemming Sørensen 

Juniorudvalg:  Kim Bæk 

Personale:  Kent Christiansen 

Medieudvalg  

(herunder Golferen): Jørn Sivertsen 

 Smukke lupiner og udsigt til greenen på hul 8 

 
 

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