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Formandens side 

I en svær tid                  

 

 

 

Af bestyrelsesformand 

Flemming Sørensen 

 
Det var den helt store hammer der ramte Nordjylland 
i går, og det er endnu ikke helt afklaret hvor store 
konsekvenser det har for os der bor og skal fungere 
i det. 
 
Denne Golfer er lidt en hurtig leverance, ikke (kun) 
på grund af ovennævnte, men der var pludselig en 
hel masse vigtig information, der skulle deles med 
jer, blandt andet nyheden om en ny Golfring, hvor 
der er lavet en aftale om koordineret 
offentliggørelse. 
 
Jeg vil lade disse informationer få pladsen og bare 
nævne et par emner, resten må komme med næste 
Golfer eller i beretningen for 2020. 
 

 
 
Vi har som bekendt kæmpet med, at få afholdt den 
Generalforsamling der blev aflyst i marts grundet 
den generelle Corona nedlukning. Vi havde en aftale 
afholdelse i sensommeren, som blev aflyst da 
Frederikshavn kommune blev rød. Nu havde vi 
endelig fået en tredje aftale på plads til afholdelse 
ultimo november, og så kom nedlukningen af 
Nordjylland og et skærpet forsamlingsforbud på 10 
uanset formål. Vi er således slået tilbage til start, og 
må i gang igen. 
 
I den lidt mere glædelige afdeling skal jeg nævne at 
vi har haft den årlige afslutningsturnering, som igen 
blev en stor succes, der var 120 spillere på banen til 
en fornøjelig omgang par-spil. Vejret artede sig fint, 
og med Coronanødplanen i hånden blev også 
præmieceremoni mv. afholdt i god ro og orden. Det 
er ærgerligt og vi er fra bestyrelsen kede af, at vi 
ikke i år kunne slutte med årets fest i golfklubben, da 
vi ikke måtte samle de 120 spillere plus det løse 
efter de gældende regler. Vi fik derved heller ikke 
lejlighed til igen at hylde vores klubmestre. 
 
Jeg vil opfordre til at alle, i denne tid hvor vi ikke 
kommer så meget i klubben, ind imellem kaster et 
blik på golfklubbens hjemmeside, der er lidt stille fra 
nu af, men der er dog af og til ting der rør sig. 
 
En god vintersæson til alle 
Flemming Sørensen 
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KLUBHUSET MIDLERTIDIG LUKKET FRA 

7. NOVEMBER 

 

 
 

 

Læs mere om de særlige restriktioner indført af Statsministeren og regeringen pr. 5. november på side 11 i 

dette nyhedsbrev.  

 

Klubhuset kun kan anvendes som gennemgang til 

toiletfaciliteterne; det er ikke tilladt at gøre ophold i 

klubhuset 

 

SPIL PÅ BANEN ER TILLADT - NÅR MAN FØLGER VEJLEDNINGERNE 

Vi har i dette nyhedsbrev indsat de aktuelle på side 11.  

Vær opmærksom på, at ændringer kan forekomme - hvis myndighederne ændrer 

restriktionerne. Hold øje hermed på vores hjemmeside  
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Foreløbig kalender 2021 
 

 

Banen åbner i 2021 så snart det er muligt ift. vejr og vind. Åbningsturneringen 

ligges dog på et tidspunkt, hvor vi ikke bør kunne risikere sne og vinterbane.  

 

Generalforsamling 2021: 16. marts  

Åbningsturnering v/Sparekassen Vendsyssel: 10. april  

Mr. Turnering 13. maj  

Pinsemorgen: 23. maj  

Grundlovsmatch: 5. juni  

Sponsorturnering: 18. juni 

Danmarksturnering 19.-20. juni 

Danmarksturnering 21.-22. august 

Årgangs- & klubmesterskab: 4.-5. september  

Medhjælperturnering: 25. september 

Afslutningsturnering v/ A/S Sæby Fiske-Industri: 30. oktober    

Datoer for vores øvrige turneringer vender vi tilbage med  

- Spar Nord Turneringen, Swedoor sommerturnering, Norhvin turneringen, 

Sæby’s Bogholderi & Regnskabs turnering og Trafikcenter Sæby Syds 

turnering.  

Det er godt vi stadig kan færdes udendørs i det smukke grønne. Klubhuset er lukket for offentlig 

adgang fra lørdag den 9. november. Foto taget af greenkeeper Ray Harper 
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Golfringsamarbejde 2021 

-  NY fritspilsordning med Brønderslev, Ørnehøj, Hjørring, Hals og Sæby Golfklubber
 

Med virkning fra i dag, fredag den 5. november 

2020, er Sæby Golfklub og Ørnehøj Golfklub indtrådt 

i Golfring Nordjylland samarbejdet, således at 

samarbejdet i kalenderåret 2021 består af følgende 

klubber:  

 

• Brønderslev Golfklub  

• Hjørring Golfklub 

• Sæby Golfklub 

• Ørnehøj Golfklub 

• Hals Golf Klub 

 

 

Med aftalen kan fuldtidsmedlemmer i de respektive 

klubber tilkøbe en fritspilsordning som giver dem 

mulighed for at spille uden at skulle betale greenfee i 

de nævnte klubber. 

 

Ordningen omfatter ikke klubbernes Pay & Play- og 

Par-3 baner, og kan ikke tilkøbes af flex- og long 

distance medlemmer. 

 

Det er en forudsætning for at benytte ordningen, at 

man på normal vis booker tid i GolfBox, og samtidig 

skal man bekræfte tiden inden der spilles ud. 

Efterleves dette ikke kan fritspilsordningen blive 

inddraget. 

 

Fritspilsordningen købes i egen klub og prisen er 

fastsat til 975 kr. for hele kalenderåret 2021, uanset 

hvornår man tilkøber ordningen. 

Ønsker man at tilmelde sig ordningen sker dette 

derfor ved at kontakte Inge i sekretariatet på mail:  

saeby@golf-klub.dk eller på tlf. 98467677 

 

 

I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at 

såfremt et medlem, efter offentliggørelse af 

samarbejdet, skifter fra en klub til en anden indenfor 

golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe og 

benytte fritspilsordningen i en periode på 3 år. Ved 

visse bopælsskifter kan der evt. dispenseres herfra. 

 

  

mailto:saeby@golf-klub.dk
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Som bekendt har det ikke været muligt at afvikle den ordinære generalforsamling på grund af 
COVID-19 og de forsamlingsrestriktioner, der er fulgt med i kølvandet. 

Vi kan stadigvæk ikke afvikle generalforsamlingen i klubhuset; men vi har indgået en aftale med 
Sæby Spektrum, der betyder, at vi kan afvikle generalforsamlingen i deres cafeteria. 

Vi indkalder derfor nu til generalforsamling vil blive afholdt tirsdag, den 24. november 2020 kl. 
19.00. 

For at sikre, at vi overholder de gældende forsamlingsregler, er det et krav, at tilmelding skal 
foregå via Golfbox. 

Generalforsamling 2020 

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 24. november 2020  

kl. 19.00 i cafeteriet, Sæby Spektrum, Sæbygaardvej, 9300  Sæby. 

  

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af medlemskontingenter  

5. Forslagsbehandling. Ingen modtagne forslag 

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter for denne iflg. § 11 

7. Valg af 2 revisorer 

8. Eventuelt 

   

På valg til bestyrelse er Jørn Sivertsen, Kim Bæk & Else Steen.  

Kim & Else genopstiller.  

                                                            

                                                           Bestyrelsen 
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Keepers corner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vores fantastiske greenkeeperteam anno 2020:  

Jan, Henrik, Ray & Jens 

Så nærmer vinteren sig endnu engang og vi er i 

fuld sving mede at vinterforberede banen, - dvs. 

prikke, dresse, vintergøde (sidste gang for i år) 

og ellers vil forsøge at få gennemført nogle 

projekter og vinterklargjort maskinerne inden vi 

går yderligere ned på bemandingen.  

Der vil blive lavet en vinterbane som de 

tidligere år, men den kommer først i spil så 

sent som muligt, og så lang tid som vejret 

tillader det kører vi videre på vores normale 

bane. Det vil altså sige, der er INGEN fast dato 

for hvornår vi går over til en eventuel vinterbane.  

Bemærk, at der selvfølgelig kan være løbende 

restriktioner, så som ingen bilkørsel, kun udslag 

på måtter på rangen, lukket ved frost og lign.  

Følg med på hjemmeside, golfbox og facebook, 

hvor vi opdaterer så hurtigt vi kan hver gang.  

/Greenkeeperne  

 
 
 
 

Øv og øv  
 
Vi er på det tidspunkt på året hvor morgenfrosten 
kan drille de morgenfriske spillere. 
 
Her er en video fra DGU der forklarer hvorfor vi 
gør som vi gør, når nu nu i disse tilfælde blokerer 
tiderne og dermed flytter Jer: 
https://www.youtube.com/watch?v=uVuqnNWa7
HY&feature=youtu.be&list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x
3tVLCs5CRZKi93jZ&fbclid=IwAR2DOVZmgsFgC
kKl1xYf3PWN9S1ICwBVUjFs2TX5RjSy6AFjUVR
JgQs-5Q4  
 
 
Vi har på bestyrelsens opfordring spærret tiderne 
mellem kl 8 og 9. I det tilfælde der er morgenfrost 
bliver I ikke påvirket heraf, men skulle der være 
bedre temperaturer kan I spille som boldrende og 
bare gå ud løbende med sidste start kl 8.50  
Er I i tvivl får I hjælp af greenkeeperne, - de 
sætter nemlig kæderne op og dermed spærrer af 
til banen når der er frost 
 

   /Inge 

https://www.youtube.com/watch?v=uVuqnNWa7HY&feature=youtu.be&list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x3tVLCs5CRZKi93jZ&fbclid=IwAR2DOVZmgsFgCkKl1xYf3PWN9S1ICwBVUjFs2TX5RjSy6AFjUVRJgQs-5Q4
https://www.youtube.com/watch?v=uVuqnNWa7HY&feature=youtu.be&list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x3tVLCs5CRZKi93jZ&fbclid=IwAR2DOVZmgsFgCkKl1xYf3PWN9S1ICwBVUjFs2TX5RjSy6AFjUVRJgQs-5Q4
https://www.youtube.com/watch?v=uVuqnNWa7HY&feature=youtu.be&list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x3tVLCs5CRZKi93jZ&fbclid=IwAR2DOVZmgsFgCkKl1xYf3PWN9S1ICwBVUjFs2TX5RjSy6AFjUVRJgQs-5Q4
https://www.youtube.com/watch?v=uVuqnNWa7HY&feature=youtu.be&list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x3tVLCs5CRZKi93jZ&fbclid=IwAR2DOVZmgsFgCkKl1xYf3PWN9S1ICwBVUjFs2TX5RjSy6AFjUVRJgQs-5Q4
https://www.youtube.com/watch?v=uVuqnNWa7HY&feature=youtu.be&list=PLlLmdZ3JJ29AiCz0x3tVLCs5CRZKi93jZ&fbclid=IwAR2DOVZmgsFgCkKl1xYf3PWN9S1ICwBVUjFs2TX5RjSy6AFjUVRJgQs-5Q4
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Golfklubben søger ny ildsjæl til caféen 

Efter et for os alle helt anderledes år, har Rikke L. Christiansen vores nyopstartede caféforpagter i  Sæby 
Golfklub efter eget ønske valgt at udtræde af aftalen. 
Tidligere blev caféen drevet af Keld Hansen i 11 år, som dog stoppede ved udgangen af februar 2020. 

Dermed er 28.02.21 sidste dag i den nuværende Sæby Golfcafé, og golfklubben skal derfor igen på 
udkig efter en ny ildsjæl til lokalerne i klubhuset. 

Bestyrelsen har derfor håb om at interesserede parter vil henvende sig til golfklubbens sekretariat v/Inge 
Thomsen på tlf. 98467677 eller mail: saeby@golf-klub.dk og høre nærmere. Der vil i første omgang ikke 
blive opslået ønsker og krav til ansøgere, men en opfordring om, at alle interesserede er velkomne til at 
sende en beskrivelse af deres idéforslag med beskrivelse og visioner, vedlagt CV og budget for driften. 
Henvendelser vurderes løbende og skal være modtaget senest 30. november 2020. 

 

Offentliggørelsen af Rikkes opstart 27. 

februar 2020 i Folkebladet.  

22. september udsendte vi på vegne af 

Rikke nedenstående besked til vore 

medlemmer:  

Kære Alle 
Efter mange og lange overvejelser, har jeg 
valgt at stoppe som forpagter i Sæby 
Golfcafé.  
En meget hård start og Corona er blandt 
de udfordringer jeg har kæmpet med, som 
jeg nu tager konsekvensen af. Jeg havde 
håbet, som jeg var stillet i udsigt, at maden 
ville vinde mere indpas. Men som så 
meget andet i livet, lever virkeligheden 
sjældent op til drømmene.  
Det er med tungt hjerte, at jeg har truffet 
min beslutning  
Jeg forsætter, som min kontrakt 
foreskriver, med daglig åbning indtil d. 
31/10-20. Indtil slut februar vil jeg stadig 
lave mad ud af huset , og arr. i huset efter 
aftale.  
Gavekort og øl/vinkort skal bruges inden 
sidste åbningsdag, d. 31/10-20 
Mange hilsner  
Rikke 

 

mailto:saeby@golf-klub.dk
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Vinterhi – part I 

Jakob har lukket for de faste åbningstider for i år, men med helt klare intentioner om at vende tilbage med 

flere åbningstider inden jul. Jakob er dog bosiddende i Hjørring kommune, og pga. de netop indførte 

restriktioner må han ikke på nuværende tidspunkt krydse kommunegrænserne.  

I må meget gerne ringe til ham hvis der er noget han kan hjælpe med, og så snart det er muligt vil han også 

vende tilbage med åbningstider til f.eks. julesalg. Dette vil annonceres på hjemmeside, og ift. december-

åbent får vores medlemmer selvfølgelig også en mail.  

Mangler du dog hans kloge råd eller en vare du gerne vil købe, så ring gerne til Jakob på tlf. 20326866  

 

SHOPPEN HOLDER LUKKET PGA. AKTUELLE RESTRIKTIONER 

 

Derudover kan man kun unde Jakob en god vinterpause nu, og så bliver det spændende hvad nye tricks han 

har i ærmet når vi (lige straks) gør klar til sæsonstart 2021 😊 
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Orientering fra bestyrelsen 
Efter strategiseminar 31. oktober 2020   

 

Vinterbane:  

Vi vil gerne understrege, at ingen kender datoen for hvornår vi overgår til vinterbane. Vi spiller så længe som 

overhovedet muligt på så mange huller som overhovedet muligt. Resten er op til vejrguderne.  

Der vil på et tidspunkt blive nødvendigt at lukke for kørslen af biler. Allerede nu er området udsat, og der har 

desværre været eksempler på at enkelte ikke retter sig efter kørevejledninger, hvilket skaber store skader. 

Husk derfor vigtigheden af at følge denne.  

Café:  

Som I også kan læse her i Golferen har vi igangsat eftersøgningen af en ny caféforpagter med opstart pr. 1. 

marts 2021. Interesserede opfordres til at henvende sig til Inge på tlf 98467677 eller mail saeby@golf-

klub.dk. Ansøgningsfrist 30. november 2020. Se det fulde opslag på hjemmesiden og i pressen.  

Golfbiler:  

Der er besluttet at indkøbe 6 nye Yamaha-golfbiler til sæsonstart 2021, da de gamle biler trænger til en 

gennemgribende og kostbar renovering.  

Golfring:  

Det er med ærgrelse at 4golf-samarbejdet er ophørt. Vi er dog i dialog om alternativer og det er med glæde 

vi kan melde ud omkring ny golfring forrest (side 3) i dette nyhedsbrev.  

Frivillige til opgaver:  

Vi har mange små og større opgaver der kan løses ved frivillige hænder og dermed løfte niveauet i klubben 

endnu højere. Bl.a nye skabe til laden og juniorer i rangeskur, skribenter til Golferen, bygge rengøringsrum 

osv. 

I den kommende tid vil vi lave lister, hvor medlemmer kan skrive sig på helt konkrete opgaver.  

Generalforsamling 2020 afholdes 24. November 2020 i Sæby Spektrum. Indkaldelse finder I på side 4 her i 

Golferen, ligesom den annonceres i lokale nyhedsmedier og via Golfbox.  

 

Kalender for 2021:  

Banen åbner så snart det er muligt ift. vejr og vind. Åbningsturneringen ligges dog på et tidspunkt, hvor vi 

ikke bør kunne risikere sne og vinterbane.  

Generalforsamling 2021: 16. marts  

Åbningsturnering: 10. april  

Mr. Turnering 13. maj  

Pinsemorgen: 23. maj  

Grundlovsmatch: 5. juni  

Sponsorturnering: 18. juni 

Danmarksturnering 19.-20. juni 

Danmarksturnering 21.-22. august 

Årgangs- & klubmesterskab: 4.-5. september  

Medhjælperturnering: 25. september 

Afslutningsturnering: 30. oktober    

Dato for Spar Nord Turnering, Sæby’s 

Bogholderi & Regnskabs turnering, Norhvins 

turnering, Sweedor sommerturnering samt 

Trafikcenter Sæby Syds turnering vender vi 

tilbage med.   
Foto fra under drøftelserne strategiseminaret i lørdags 

den 31. oktober 2020 

mailto:saeby@golf-klub.dk
mailto:saeby@golf-klub.dk
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Spar Nord gav kage 

I uge 41 rundede vi 20.000 spillede (bekræftede) 

runder 

Det fejrede vi i selskab med Spar Nord, der 

sponsorerede en lækker kagemand. Og vi delte den 

med de glade børn fra Sæby Skole, hvor alle 3. og 

4. klasser fik fornøjelsen af golf, leg og en god 

oplevelse i selskab med frivillig træner/instruktør 

Bjarne Blom og lege”onkel” sekretær-Inge.  

Et par fantastiske dage, der fik mange af de unges 

øjne op for vores vidunderlige verden og sport. Vi 

glæder os til de kommer igen til foråret, - og ved at 

mange af dem allerede har været her siden 😊  
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Opdaterede Covid19-restriktioner  

- vedr. spil på banen  

Klubhus 

KLUBHUSET ER LUKKET FOR ADGANG PGA. NETOP INDFØRTE RESTRIKTIONER.  
Dette betyder ligeledes at shoppen og sekretariatet er lukket. Både Jakob og Inge kan kontaktes på 
tlf. og mail, og vil selvfølgelig som altid hjælpe Jer i bedst mulig omfang. 

 Café 

Rikkes faste åbningstid er ophørt for sæsonen. Hun tilbyder fortsat mad ud af huset frem til 28. 
februar 2021 på forudbestilling. 
 

 Anbefalinger til golfspilleren 

1. Da klubhuset er lukket for adgang kan der ikke bekræftes via golfbox-standeren og dermed printes 
scorekort. Vi vil som I kender det fra forårets Corona-nedukning stille scorekort i starterhuset. 
Derudover anbefaler vi Golfbox-appen.  

2. Hold minimum 1 meters afstand til andre spillere 

3. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne 

4. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange 
personer 

5. Og er du syg/har symptomer skal du naturligvis blive hjemme  

Træning 

Jakob har afsluttet sin sæson, og der vil dermed ikke være mere træning i år. 
Dog kan han altid kontaktes på tlf. 20326866. 
Der vil komme åbningstider efter indeværende restriktions-periode. Disse vender vi tilbage med. 

Driving Range er åben indtil videre. Boldene samles ind af frivillige og vaskes i boldautomaten. 
Bemærk max 10 spillere af gangen på driving range 

Læs de fulde anbefalinger på DGU’s hjemmeside her: 

https://www.golf.dk/nyhed/nye-restriktioner-f%C3%A5r-betydning-golf-i-nordjylland 

Og hjælp os alle sammen med at overholde retningslinjerne – som DGU udtrykker det er vi jo yderst heldige, 
at vi fortsat har mulighed for at dyrke vores elskede sport. Ændres opdateringerne holder vi Jer opdateret. 

Pas på Jer selv og hinanden 

På bestyrelsens vegne, 
Mange hilsner fra Inge 

https://www.golf.dk/nyhed/nye-restriktioner-f%C3%A5r-betydning-golf-i-nordjylland
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Smukke fotos fra Carsten Thomasen 
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VI HAR BRUG FOR (DIN) HJÆLP 
 

I løbet af vinterhalvåret (dvs. december-marts) dukker der en masse småopgaver op i klubben og på banen. 

Skulle du have tid, lyst og lejlighed vil vi lægge op hvad opgaven er, og hvor mange der er brug for, og så 

må I MEGET gerne melde ind.  

Vi planlægger alt selvfølgelig ift. gældende Corona-restriktioner og hvornår det passer Jer bedst.  

Opslag vil blive lagt ud på hjemmeside samt på sedler i klubhusets opslagstavle.  

Eksempler på opgaver: 

• Diverse malearbejde (indendørs) 

• Mindre fældningsopgaver og fjerne vildskud på banen 

• Bygge nye (flere) træskabe i laden 

• Bygge opbevaringsskab i rangeskur til juniorer 

• Vedligeholdelse af stier på banen 

• Etablere rengøringsrum i damernes omklædningsrum 

• Reparation sokkel starterhus 

• Renovering af broer på banen 

• Opsamling på driving range i forbindelse med lukning af boldmaskine 

• Skribenter til Golferen anno 2021 

• Flytning af flagstænger 

• Udtynding af læhegn på driving range  
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HOLE IN ONE(S) 

 

  
28. juli:  
 
KRESTEN STEEN, HOLE IN ONE PÅ HUL 6  

På hul 6 landede bolden ca 1/2 m foran hullet og trillede direkte i til stor begejstring for tilskuerne i 4'er-

bolden foran dem og for Kresten selv, og medspiller+hustru . Så Kresten blev velfortjent fejret med en god 

whisky fra Spar Nord Sæby i klubhuset efter runden, og så skulle der spises god middag i caféen også  

Bonusinfo: Kresten har tidligere været så dygtig (og lidt heldig) at få hole in one, men det var i Florida for år 

tilbage, så det er første gang herhjemme  

Og udover at være en rigtig god golfspiller er Kresten en hårdtarbejdende flittig og fantastisk frivillig, der selv 

samme dag (ovenikøbet i SILENDE regn ) havde klippet fairways i 8 timer som led i at hjælpe 

greenkeeperne  

 
2. september:  
 
HELGE WITTRUP: HOLE IN ONE PÅ HUL 6  
Helge, som for 2. gang i sin mangeårige golfkarriere har lavet hole in one på hul 6 i Sæby Golfklub. Sidste 
gang var 15 år siden og i dag gentog succesen sig, da Helge slog det helt perfekte slag der gik direkte i 
cuppen.  
Helge var på banen i selskab med gode venner fordelt på flere bolde, og hans medspillere holdt på 
hemmeligheden indtil de nåede klubhuset, hvor en stolt og glad mand kunne afhente sin velfortjente 
Whisky, sponsoreret af Spar Nord Sæby  
 
 
7. september:  
NICOLAJ KARSTOFT: HOLE IN ONE PÅ HUL 2 
SÅÅÅÅÅÅÅÅÅDAN NICOLAJ  
Til årets sportsligt største turnering, hvor de bedste af de bedste går side og side og kæmper med pres og 
måske en smule nervøsitet så ville det da være et drømmescenarie at lave det perfekte slag – dét man 
måske drømmer om hele livet, men ikke nødvendigvis får lov at opleve. Søndag formiddag i 
årgangsmesterskabernes 2. og afgørende runde var Nicolaj Karstoft så imponerende dygtig (og lidt heldig) 
at det var præcis hvad han gjorde på hul 2  
Vanvittig imponerende og KÆMPE TILLYKKE til Nicolaj, der udover det perfekte slag og en flaske whisky 
fra Spar Nord Sæby kunne lykønskes med en flot 3. plads i Mid-age Herrer kategorien 
 
Nu venter endnu en plads på Wall of Fame - og et velfortjent TILLYKKE endnu engang  
 

 

 

 

Helge Wittrup   Nicolaj Karstoft Kresten Steen 
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2020-10-14 

4Golf 2021 
 

På mødet den 28. september 2020, hvor der var 
repræsentanter fra Blokhus, Dronninglund og 
Sæby, blev der brugt tid på at tale meget 
omkring lukning af sommer banerne i 
vinterperioden. Blokhus og Dronninglund er de 
klubber der har haft åbning i vinterperioden med 
spil til sommer greens. Ørnehøj har lukket fra 
15. december hvorefter der spilles til vinter 
greens (dog ikke på Lundegårde sløjfen) og 
Sæby når banen ikke længere er spilbar på 
grund af vand. I vinterperioden 2019/2020 
havde Blokhus 874 runder, Dronninglund 451 
runder, Sæby 0 runder og Ørnehøj 17 runder. 

Der blev talt en del omkring, at hvis der skulle 
komme til enighed om et udkast til en ny aftale, 
så skulle det være, at Blokhus ikke i 2021 
længere havde særaftale omkring bestilling af 
tider som nu, hvor det er efter kl. 13.00 i 
weekenderne og kl. 13.00 i hele juli måned. 

Blokhus accepterede, at de hvis vi kunne blive 
enig om at 4 golf ikke gjaldt i vinterperioden, så 
var det ok med at slette deres særreglen. 

Til slut på mødet blev der enighed om, at gå 
tilbage til de respektive bestyrelser om at, der 
for 2021 er følgende ændringer: 

• At 4Golf ændres til ikke at gælde fra 
15. december til 15. marts, idet 
sliddet på de baner der har 
vinteråbent ikke svarer til 
indtjeningen. 

• At beløbet for at være med i 4Golf i 
2021 blive kr. 700,-. 

• At kr. 100,- går i klubkassen og de 
kr. 600,- skal fordeles efter antal 
runder. 

 

 

 
Klubberne skulle svare tilbage senest den 9. 
oktober 2020, om de accepterede ændringerne, 
hvilket var afgørende for om man var med i 
4Golf eller ej i 2021. 

Desværre har Blokhus meldt tilbage at: Prisen 
uændret 800,- til fordeling 700,-/100,-, 4Golf 
lukkes ned fra d. 15. november – d. 15. marts 
og at 4Golf spillere kan booke tid tidligst 2 dage 
før. 

Dronninglund har ligeledes meldt tilbage: I 
perioden 15 november – 15 marts er 4golf 
aftalen neutraliseret. I den neutraliserede 
periode kan 4golf medlemmer spille til reduceret 
greenfee (150,00 kr.) Prisen for 4golf er fortsat 
800,00 kr., som fordeles med kr. 100,- til 
klubkassen og kr. 700,- fordeles efter antal 
runder. 

Sæby og Ørnehøj har begge forholdt sig til det 
aftalte på mødet, hvilket også er meldt tilbage til 
gruppen. 

På bestyrelsesmødet i mandags besluttede 
bestyrelsen at meddele,  at man ikke kan 
tilslutte sig de ændringer som er fremkommet, 
men fastholder det oplæg som blev godkendt på 
mødet den 28. september. Sæby Golfklub har 
samme udmelding. 

Det betyder desværre at der fra 1. januar 2021 
ikke længere er 4Golf. Bestyrelsen vil arbejde 
hårdt på at få etableret en ny ring inden året 
udgang. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Ørnehøj Golfklub 

 

ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Gam 

Hvad skete der med 4golf, og hvorfor har vi ikke ordningen igen i 2021? 

Her er referatet direkte kopieret fra Ørnehøjs Hjemmeside, som netop besvarer disse 2 

spørgsmål.  
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Vinterhi – part II 

19. oktober 2020 – 28. februar 2021 

 

Kære medlemmer 

Fordi både bestyrelsen og undertegnede hurtigt 

kan blive enige om, at I har mest brug for mig i 

sommermånederne går jeg delvist i vinterhi, og nu 

hvor klubhuset skal lukkes ophører mine faste 

åbningstider på kontoret.  

Jeg er dog aldrig længere væk end telefonen eller 

mailen, - så når der er noget jeg kan hjælpe med 

siger I selvfølgelig bare til som I plejer 😊  

Mange hilsner fra Inge 

Ingen i øjeblikket. Efter ophør af nuværende Corona-

restriktioner bliver det mandage og onsdage kl. 10-13 
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Tillykke til klubmestrene 2020

Janni Jæger Christensen & Jakob Bech Thiessen 
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Tillykke til årgangsmestrene 2020

  
Sebastian Winther Larsen, Jakob Bech Thiessen, Janni Jæger Christensen, Kim Albæk, Allan Kastrup, 

Per Åke Poulsen, Aase Jensen & Jørgen Nielsen. Se de fulde resultater på hjemmesiden.  
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Årets julegaveidé 

2020?  

.. Det er selvfølgelig bare pjat.. ☺  

Vi ved at I finder de allerbedste 

julegaver i de lokale butikker, 

spisesteder og erhvervsdrivende 

her i fantastiske Sæby.  

Lad os stå sammen og støtte 

vores uundværlige virksomheder 

med take away, indkøb og 

julegaver – de har brug for os og 

vi har brug for dem.  

/Inge 
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Damernes sidste turneringskamp i 2020 

Lørdag d. 15. august var sidste turneringskamp i 2020. Et meget mærkeligt år, hvor corona har 

domineret overskriften inden for mange ting, også inden for vores elskede sport.  

I år har vi kun skulle spille 3 kampe, altså kun halvdelen af et normalt år, og alle kampene skulle spilles 

på neutral bane, hvilket ikke har være det bedste. 

Men d. 15. august skulle vi spille i Dronninglund imod Ørnehøj. Vejret viste sig fra sin bedste side, høj 

solskin og en masse varme.  

Vi mødte nogle søde modstandere, som havde et stort ønske om at blive i 3. division, hvilket gjorde, at 

de forsøgte at presse os til matchfixing, men den bed vi ikke på, og vi kunne slutte sæsonen af med en 

sejr på 5-4, så nu skulle der fintælling til, for at finde ud af hvilket hold, som skulle rykke ud af divisonen 

og ned i kvalifikationsrækken, da der var 3 hold, som alle havde vundet og tabt lige mange kampe.  

Men denne gang var det ikke os som heldet tilsmilede, så næste år er det os, som spiller i 

kvalifikationsrækken. 

/Ingrid Harde  
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Åbningstider 

 

 

Proshop:  

Lukket for sæsonen 

Jakob kan kontaktes på tlf. 20326866 og vil i løbet af 

vintermånederne og op til julesalget også have dage 

med åbent  

 

Sekretariat 

Mandage og onsdage kl. 10.00 – 13.00  

Telefonen er åben og mailen besvares alle hverdage 

 

Sæby Golf Café 

Lukket for sæsonen, men tilbyder fortsat mad i og ud af 

huset på forudbestilling 

Ophører pr. 28.02.21 

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 

 Vores nye billede i lobbyen  

 
 

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