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Formandens side:  

2021 godt i gang – også golfmæssigt                   

 

 

 

Af bestyrelsesformand 

Flemming Sørensen 

 

I Sæby golfklub startes det nye år traditionelt med 

en åbningsmatch, således også i år hvor vi igen 

havde en fin turnering, med vores trofaste sponsor 

Sparekassen Vendsyssel som medarrangør. 

Turnering var med visse Corona restriktioner, men 

blev afviklet i fint vejr til den planlagte dato. 

I år havde vejret endda artet sig så fint at 

greenkeeperne allerede ugen op til påske kunne 

give banen fri til spil over hele arealet, så der var en 

del, der allerede havde smugtrænet til 

åbningsmatchen. 

Der er gang i meget nyt i og omkring klubben, her 

ved starten af den nye sæson, vi har som tidligere 

meddelt skullet sige farvel til Inge her fra maj, og har 

i sekretariatet i stedet fået et nyt ansigt, nemlig Radi. 

Tak for den store indsats skal lyde til Inge og et 

tilsvarende hjerteligt velkommen til Radi – I ønskes 

begge held og lykke med fortsættelsen. 

Også indretningsmæssigt er der nye tiltag, shoppen 

friskes op og gøres mere åben, dette kædes 

sammen med et forventet større overlap på opgaver 

mellem Radi og Jakob. 

På banen er der jo altid meget nyt i forbindelse med 

et nyt år, i år dog nok noget væsentligt mere synligt 

en normalt. Der har jo længe været ønske om at 

skaffe lidt mere lys til nogle greens og teesteder, 

dette i samspil med alvorlig sygdom i træerne i den 

lille lund mellem hul 2 og 9 har gjort at udlejere har 

sat alle sejl til og ryddet det hele.  

Der er i samme sag startet en kampagne for at få 

medlemmer og sponsorer til at være med til at 

fremme en ny ”skovrejsning” til at erstatte det faldne 

(og det mere, der skal ryddes op i, i forbindelse med 

banestrategien). Denne kampagne er gået helt 

fantastisk og der er økonomi til at gøre det planlagte. 
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Da Rikke opsagde sin cafe forpagtningskontrakt 

allerede efter første år, valgte vi i bestyrelsen, med 

baggrund i Coronasituationen, ikke at udbyde 

cafeen til forpagtning igen, men at drive den selv – i 

hvert fald denne sæson. Der er meget arbejde i 

dette, i hvert fald her i starten, men det ser ud til at 

der tegner sig et billede af hvordan det kan klares. Vi 

kan i den forbindelse byde velkommen til Majken og 

Bjarne, som er ansatte til at bemande cafeen – når 

der bliver mere gang i den, vil der skulle ansættes 

en mere, ikke mindst i betragtning af at ingen af de 

nævnte er på fuld tid. 

Der er således allerede fuld gang i aktiviteterne i 

klubben, alle de kendte klubber i klubben er i gang, 

der har været første åbent hus, og et godt hold er 

startet, desuden er der nogle der er startet 

individuelt hos Jakob, og et ny hold forventes efter 

golfens dag her den 25. april. 

Vi savner dog klublivet, hvor vi kan mødes uden 

restriktioner, spise i cafeen sammen i klubberne i 

klubben, og holde turneringer hvor alle er med i 

sammenhæng – nu er det da heldigvis åbent for at 

man kan få en øl eller en kop kaffe efter runden. 

Vi håber at sommeren, vaccinationerne og vores 

nye gode vaner kan sikre at vi snart er i en helt 

normal gænge, eller i hvert fald så normalt som 

post-Corona tiden kommer til at blive. 

De bedste hilsner og ønsker om en fantastisk 

golfsæson 

Flemming Sørensen 

Formand for bestyrelsen 

  

NY sølvsponsor HH Balance  

v/ Hele Hansen 

SMUK forårssol over Sæbygaard  

Kan I se skytsenglen?  

Foto af Thorkild Walsted 
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CAFÉEN TILBYDER: 

Lette retter og kolde drikke, 

f.eks.:  

Pommes frites        kr.   20,- 

Pølse med brød       kr.  

Kaffe m/muffins     kr.   20,- 

Banesandwich:  

 - toast               kr.   20,- 

 - stor sandwich     kr.   50,- 

Ølkort         kr. 350,- 

OG MEGET MERE…  

Har du en idé eller en forespørgsel så kom 

endelig og spørg os – vi vil så gerne hjælpe ☺ 
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Præsentation af nye medarbejdere 
-  En ny sæson og 3 (forholdsvis) nye ansigter. Mød dem her ☺ 
 

KONTOR 

Mit navn er Radi 

Pedersen og jeg er 

født og opvokset 

ved havet. Så for 

mig at kunne 

komme til Sæby 

hver dag bliver en 

sand fornøjelse.  

Jeg kom til Danmark 

i 2008 og har siden 

ikke været i tvivl om at jeg var kommet hjem.  

Jeg gik på lærerseminariet i mit hjemmeland og 

derefter underviste i engelsk. I Danmark tog jeg et 

BA i Sports management og fandt et job 

i Dronninglund Golfklub, hvor jeg var i 5,5 år.  Jeg 

valgte at prøve noget andet, fik job som Salgs- og 

logistiksassistent i et fiskefirma i Hirtshals. Det var 

spændende men Coronaen ramte branchen og jeg 

kom på jobmarkedet. Derefter dukkede muligheden 

op om at komme til Sæby Golfklub og jeg kunne 

mærke at jeg ville det rigtig meget, havde nemlig 

savnet branchen. Der er ikke meget andet som kan 

sammenlignes med arbejdet i en golfklub. 

Jeg har altid været stor fan af sport, mest som seer 

og derfor havde jeg også valgt en uddannelse 

indenfor det samt jobbet i en golfklub. Jeg er ret 

aktiv i min fritid. Har en slædehund som elsker 

motion og jeg nyder at være i naturen med ham. 

Jeg dyrker yoga, træner og spiller golf. Jeg nyder 

gode samtaler og spændende oplevelser.  

Jeg tror på muligheder og at man skal gøre en 

indsats for det man vil.  Det er også min tilgang til  

 

 

både mit private og professionelle liv. I Sæby 

Golfklub vil jeg netop forsøge at udforske 

muligheder og fuldføre ideer til virkelighed, som 

gavner både medlemmer, gæster og 

samarbejdspartnere men også sporten generelt.  

CAFÈEN 

Vores golfcafé er nu bemandet af hele 2 dygtige og 

kendte ansigter – Maiken og Bjarne - og vi håber 

at i har bemærket at der er åbent hele ugen, med 

mulighed for at få både mad og drikke efter en god 

golfrunde! 

Vi er fortsat i gang med at få sat dagligdagen i 

system, men vi byder på forskellige, lette retter og 

hjemmebag i løbet af ugens dage. 

Den 1. maj overgår vi fra take-away-priser på øl til 

den almindelige prisliste, og vi tilbyder køb af 

ølkort til 350 kr, som kan anvendes til både øl og 

vin! Vi udvider samtidig ølsortimentet til det i 

kender fra tidligere ;) 

I løbet af den næste uge vil vi udvide menukortet 

yderligere, og der vil komme forskellige variationer 

af dagens ret mm. Hvis der er arrangementer i 

”Klubber i klubben” med specielle ønsker, så 

henvend jer gerne for aftale om det direkte i 

caféen! 

Vi håber at i alle vil være med til at støtte op om 

vores egen café, så det bliver en succes for Sæby 

Golfklub!  

 

 

 

 

 



  

~ 5 ~ 

April 2021 – Nr. 156 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

 

Rekruttering
 

Som de fleste andre golfklubber i Danmark skal vi 

også i Sæby Golfklub arbejde med at gøre os 

attraktive for nye golfspillere for at sikre 

rekrutteringen af nye medlemmer, så vores 

økonomi kan fortsætte med at være sund.  

Derfor arbejdes der i et lille udvalg med ideer som 

kan støtte op om Begynderudvalget i forhold til at 

tiltrække nye spillere. Vi har i år arbejdet med 

tilbud målrettet tidligere golfspillere, og vi har også 

haft held til at få vækket interessen igen hos nogle 

som (måske) havde glemt hvor fedt det er at være 

med i vores klub!  

Derudover har vi inviteret unge idrætsudøvere fra 

de øvrige idrætsklubber i Sæby og omegn til en 

sjov dag på par-3-banen. Det håber vi at mange 

får lyst til at tage imod!  

Senere på året har vi planlagt en åben 

banevandring på Sæby Golfklubs arealer med en af 

kommunens naturvejledere, Bo Storm! Formålet 

hermed er at få åbnet banen op for den store 

offentlighed, - og forhåbentlig gøre Sæbynitterne 

opmærksomme på hvor naturskønt der også er på 

en golfbane. 
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Åbningsturneringen

v/Sparekassen 

Vendsyssel 

 

-  Afholdt i fuld sol og kraftig blæsevejr 

lørdag den 10. april

 

 

89 medlemmer deltog, da vi tog hul på sæsonen i godt selskab med Sparekassen Vendsyssel Sæby til en 

traditionen tro rigtig god turnering.  

Stort tillykke til vinderne og tak til sponsor Sparekassen Vendsyssel:  

Dame:  Herre A:  Herre B:  Herre C:  

1. Annelise Goth 29 1. Rasmus K. Sandager 37 Peter Brassøe 34 Kurt Frandsen 38 

2. Ulla Skov 27 2. Henning Jensen 35 Per Engberg 34 Emil Brunø 36 

3. Janni Jæger 26 3. Kim Bæk 32 Kjeld Pedersen 34 Johnny Holm 36 
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Golfringsamarbejdet 2021 i fuld gang 

-  fritspilsordningen med Brønderslev, Ørnehøj, Hjørring, Hals og Sæby Golfklubber
 

 

63 Sæby-medlemmer er allerede med i ordningen, og 234 gæster fra 

de øvrige 4 klubber har indtil videre spillet vores bane som del af 

fritspilsordningen.  

 

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 

Radi i sekretariatet på mail:  saeby@golf-klub.dk eller på tlf. 98467677 

 

 

 

  

 

GENERALFORSAMLING? 

 
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 – så snart 
muligheden byder sig igen. Bestyrelsen holder vågent øje og er i direkte dialog med DGU herom, så 
der vil blive indkaldt til generalforsamling for 2020 og 2021 så snart det lader sig gøre.  

 

mailto:saeby@golf-klub.dk
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6 sprit-nye golfbiler  
-  Vi har skiftet de 16 år gamle golfbiler ud med helt nye Yamaha-buggys
 

 

I oktober måned besluttede bestyrelsen at udskifte 

vognparken af golfbiler helt. Vi oplever øget efterspørgsel 

fra både medlemmer og gæster på at leje bilerne til 

runderne, og lejeindtægten har vi brug for i forbindelse 

med klubdriften. Da de gamle biler efterhånden var mere 

tvivlsomme end sikre blev det besluttet at skifte alle 

sammen ud, og de 5 blev givet i bytte i handlen. Den 

sidste er solgt til 2 medlemmer, så måske I er heldige at 

se den på banen en dag alligevel.  

Bilerne lejes ud via Tidsbestilling i Golfbox. Pris for 

gæster kr. 300,-. Medlemmer får halv pris.  

De medlemmer der har givet en gave i forbindelse med 

momskompensationsordningen i oktober 2020 vil få en 

gratis tur i 2021, - i sekretariatet holder vi styr på dette, så 

er I i tvivl, så kom endelig og spørg os ad ☺ 

Nu venter vi på tryk til bilerne. Det er bestilt og der er 

aftalt sponsorater med Sparekassen Vendsyssel, BDO, 

Swedoor, Eksakt Forsikring og Spar Nord Bank (2 biler). 

Derudover er Uggerhøj fortsat også bilsponsor.      
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ØRNEHØJ GOLFKLUB 
Gam 

 

 

 

Få dit eget træ på golfbanen  
    - eller giv det i gave  

 

I forbindelse med det store træfældnings- og skovrejsningsprojekt på hele banen åbnede vi ultimo marts op for en 

helt enestående mulighed i Sæby Golfklub. Projektet har allerede nu været en stor succes, og der er solgt træer 

for mere end 40.000 kr.:  

Første del af planen er gennemført og Sæbygaard Drift har fældet de gamle og syge træer omkring hul 1, 2, 9 og 

10 – samt søen ved klubhuset. Nu afventer vi stubfræsning, som desværre trækker ud pga. ydre 

omstændigheder med leveringsvanskeligheder til maskinparken. Det forventes om ca. 1 måned udført. 

Genbeplantningen er der lagt en klar plan for, og skilte til træer samt location heraf fastlagt. Da forårsvejret dog 
viser sig som en tør og kold omgang er betingelserne for genplantning netop nu ikke anbefalelsesværdige, dette 
vil resultere i at for mange træer vil gå tabt. Derfor udsættes beplantning til starten af efteråret 
 
 
 
 

Skule du ikke have nået det endnu, men have et ønske om at være med, så læs mere her nedenfor:  

Få dit/Jeres eget træ/område på golfbanen.  

Vælg mellem følgende typer:  

Enkelt træ:         kr.     500,- 

Støtte til projektet (intet træ):         kr.     250,- 

Mindre gruppering af træer:        kr.  3.000,- 

Større klynge af træer*:                kr. 10.000,- OBS: Bare 2 tilbage 

 

Du/I får naturligvis eget skilt med navn på træet.  

Placering og sort vælges som led i banestrategien og den større sammenhæng. Bemærk dog at de strategisk 

placerede træer sker efter aftale med giver  

Læs mere omkring projektet her i Golferen, eller spørg din klubsekretær/chefkeeper 😊  

Bemærk at projektet har begrænset varighed – altså en once-in-a-lifetime-opportunity   

Overfør beløbet til  

Mobile Pay 925436 eller konto 9012 4582958144 

Når din betaling er modtaget, reserverer vi et træ til dig/Jer, som plantes i 2021.  

Beløbet er fradragsberettiget for 2021. Du skal bare huske at notere dit CPR-nr. så klarer vi 

registreringen til Skat 

Vi sender selvfølgelig gerne også faktura, hvis det ønskes 

 



  
 

~ 10 ~ 

April 2018 – Nr. 140 

GOLFEREN 
April 2021 – Nr. 156 

 

 

  



  
 

~ 11 ~ 

April 2018 – Nr. 140 

GOLFEREN 
April 2021 – Nr. 156 

 

Stort projekt i klubhuset 
-  vi roder lidt ekstra i klubhuset i denne tid, og det har sin helt naturlige forklaring 

 

I 2019 og 2020 har vi fået tildelt midler fra Anlægspuljen i Frederikshavn Kommune til sammenfletning af 2 af 

klubbens essentielle funktioner: Sekretariat og Proshop. Derudover har de også bevilget støtte til at vi kan få 

papiruldsisoleret loftet, så vi hverken fyrer for fuglene eller fryser i vintermånederne – og dette sker også i 

nærmeste fremtid fra vores nye hulsponsor Tømrerfirmaet Finn A. Christensen i Frederikshavn.  

TUSIND TAK til de hårdtarbejdende frivillige: Kresten, Lynge, Jørgen & Erling, som har forberedt det hele så 

fint. Til FAC (Finn A. Christensen v/Torsten Storgaard for deres hjælp og støtte og til Frederikshavn Kommune 

for at bakke op om projektet.  

 

Har I ikke allerede været omkring klubhuset og set den store forskel, så kom endelig og se det – WAUW siger 

vi bare ☺ 
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D-TOUR 
 

-  en juniorturnering under DGU  

afholdt 24/4 i Sæby Golfklub 
 

Den foregående weekend har budt på travlhed i 

juniorudvalget ;). Sæby Golfklub var vært ved årets 

første D-Tour turnering, med deltagelse af 103 

juniorer fra Distrikt Nord. Vi havde selv 7 spillere 

med til denne turnering, som er for de 

mellem/øvede juniorer. En fantastisk dag med 

rekordstor tilslutning, og der var stor ros fra DGU til 

vores afvikling af turneringen! Næste D-Tour 

afholdes den 15/5 på Nordvestjyske Golfklubs 

bane! Vi håber at kunne troppe op med 8-10 

spillere denne dag ;). For de yngre og nye 

golfspillere er der en tilsvarende turneringsrække 

(Jungletræf) som vi også håber at nogle af vores 

spillere kunne have lyst til at deltage i! Det er en 

meget mere legende spilleform, hvor der virkelig er 

taget hensyn til at golf skal være sjovt! Det afvikles 

næste gang den 22/5 i Hjørring. 

I øvrigt kan vi nævne at der er kommet et par nye 

junior-spillere til, og på de to afviklede  

 

 

 

 

 

 

 

åbent-hus-arrangementer er der ligeledes dukket 

familier med juniorer op, så vi er optimistiske 

omkring at kunne tiltrække endnu nogle nye til 

vores hold.  

Denne uge byder på lidt sjov med en stor 

dinosaur, ved navn Golfzilla! Den skal vi nok få lidt 

sjov med på Driving Range (både store og små) ;) 

I løbet af ugen slår vi også årets første Super-

Fredags-Arrangement op! Det plejer at være et 

populært tilløbsstykke, hvor alle spiller på den 

store bane med efterfølgende mad og hygge! 
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Den ’gamle’ sekretær siger farvel 
 
Kære allesammen 

 

Min tid her i klubben er ved at være forbi, og jeg vil gerne benytte denne allersidste lejlighed til at sige Jer alle 

sammen tusind tak for den tid der er gået. Hvor har jeg følt mig heldig at have arbejdet her – sammen med 

Jer, sammen med Jakob, Jens, Jan og vores øvrige kolleger – og selvfølgelig med vores engagerede og 

hårdtarbejdende bestyrelse.  

 

TUSIND TAK for den søde måde I har været overfor mig på, for den opbakning I har vist til vores fælles 

projekter og for alle minderne jeg tager med mig i hjertet efter disse knap 7 år.  

Sæby Golfklub ér og bliver bare et fantastisk sted at komme og være, og hvor vil jeg glæde mig til at følge Jer 

på afstand. I er i de bedste hænder hos Radi, Jakob, Jens, Jan, Henrik, Maiken, Bjarne, Helle, og bestyrelsen 

hvor Flemming gør det godt som formand og et stort hjerte for begynderarbejdet, Albæk har løftet 

sponsorudvalget til nye højder med altid højt humør og arbejdsomhed, den bette tykke arkitekt har evigglad 

og parat tryllet i klubhuset og med juniorerne – skarpt holdt i ørerne af Mette, der med hendes venlighed, 

post-its og godhjertede koordinering tryller dagligt. Kent, favner flot baneudvalget som var det en anden dygtig 

landsholdstræner, Jørn der har en imponerende evne til at gøre en ærlig og vigtig forskel, hvor der er brug for 

det og med historisk viden til gavn i driften og sekretariatet, og ikke mindst Else, der uselvisk, omsorgsfuld og 

ordentlig står klar med alt fra en kontrolleret styring af det økonomiske og damedagen til hjælp når sekretæren 

holder ferie eller rengøringen havde brug for hjælp.  

 

På torsdag den 29. april lukker jeg døren for mit 

vedkommende, og bliver dermed historie her i 

klubben. For mit vedkommende har det været et 

eventyr, der for evig og altid vil være en del af mig 

  

 

Hvor vil jeg virkelig glæde mig til at møde Jer alle 

sammen igen – sikkert et sted i vores dejlige by, 

men I er også altid velkomne til at besøge mig på en 

greenfeerunde et sted i det højere nord.  

 

 

Endnu engang TAK for nu 

 

Mange hilsner fra Inge,  

Sekretær i Sæby Golfklub 2014 - 2021

 

 



  
 

~ 14 ~ 

April 2018 – Nr. 140 

GOLFEREN 
April 2021 – Nr. 156 

 
 

Åbningstider 

Proshop:  

 

Mandag – torsdag kl. 9-16.30 

Fredag                   lukket 

Lørdag – søndag   kl. 9 - 14   

 

Sekretariat 

Mandag – fredag kl. 9 - 14 

 

Caféen i Sæby Golfklub 

Caféens åbningstider følger tidsbestillingen.  

Vil du være sikker så ring endelig ☺ 

 

 
 

Kontaktoplysninger:  

Sæby Golfklub 

Vandløsvej 50, 9300 Sæby 

www.golf-klub.dk 

saeby@golf-klub.dk  

Telefon 98 46 76 77 

 

 

 

 

 

 

Sekretær   Pro 

Radi Pedersen Jakob Borregaard 

Tlf. 98 46 76 77 Tlf. 20 32 68 66 

saeby@golf-klub.dk borregrd@hotmail.com 

Chefkeeper  Café 

Jens Bjerregaard Bjarne Blom/Maiken Guldstad 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 98 46 76 77 

jbj-saeby@golf-klub.dk saeby@golf-klub.dk 

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 

 

Der blev grillet godt med frankfurtere efter 
arbejdsdagen ultimo marts, hvor næsten 60 
frivillige var i fuld gang over hele banen, 
klubhuset og laden. I-M-P-O-N-E-R-E-N-D-E ☺ 

 
 

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