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Formandens side:
I god gænge
Radi er godt i gang med alle hendes rutiner og
Cafeen er stadig i en opbygningsfase, men der er
efterhånden fod på det meste, så man er klar til at
klubber-i-klubben snart kan begynde med de
månedlige spisninger, og dermed få mere liv i

Af bestyrelsesformand

klubhuset.

Flemming Sørensen

På banen er vi alle blevet udstyret med et handicap,
der nu beregnes på en helt anderledes måde end
hidtil, og der skal derfor opfordres til at man

Den rigtige sommer (håber vi snart) står for døren.

indmelder ALLE RUNDER i GolfBox, da dette er hele

Så golf kan spilles i kortærmede bluser. Det har

fundamentet for at det nye system giver et

været et gråt og køligt forår, men vi har trods alt

retvisende billede af den enkelte spillers aktuelle

stort set kunnet spille, der har været enkelte dage
med kørselsforbud pga. af våde områder, og en lang
periode med virkeligt tørre baner – vi håber på en

selv, andet end at indmelde, så klarer GolfBox resten.
Det nye system er ret enkelt, det ser på de seneste

bedring med mere vækst og ikke mindst sol og

20 runder, vælger de 8 bedste og tager et

varme er på vej, det har vi savnet.

gennemsnit heraf. Det der kan gøre det lidt mere

Ellers kører klubben i de normale rutiner, bortsen fra
lidt Corona restriktioner, der stadig plager os.

formåen. Heldigvis skal man ikke gøre noget videre

vanskeligt er, at der er nogle regler til at justere for
hele landets gennemsnit og nogle andre for ikke at
få alt for store udsving, men som sagt det klarer
computeren for os.
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Omkring handicapjusteringerne kan jeg informere

Vi ser til stadighed en mængde to bolde i

om at DGU har oplyst at det handicap der fås i

weekenderne, kontoret, banekontrollen eller én fra

GolfBox er gældende indtil det er rettet, altså ikke

bestyrelsen vil intensivere overvågningen af dette og

som tidligere hvor man var forpligtet til selv at gøre

torsdag – fredag slå bolde sammen så der kan

opmærksom på hvis der var en regulering på vej,

komme flest muligt igennem, om nødvendigt vil vi

men endnu ikke registreret.

gentage processen om morgenen i weekenden.

De længe ventede generalforsamlinger både fra

Jeg vil godt lige slutte af med at repetere, at vi har et

marts 2020 og fra marts 2021, er igen planlagt

ret godt tilbud til medlemmer, der gerne vil spille

(vistnok for 6 gang) nu til afholdelse den 8. juni

andre baner nemlig Golfring Nord, hvor man for kr.

2021. Vi kan stadig ikke samle medlemmerne i

975,- kan spille frit på banerne i Hals, Brønderslev,

klubhuset pga. diverse Coronakrav omkring både

Hjørring og Ørnehøj hele sæsonen.

forsamlingsantal og på grund af kvadratmeterkrav.
Derfor vil generalforsamlinger blive indkaldt til Sæby
Spektrum, og der vil blive tilmelding via Golfbox –

God Golfsommer
Flemming Sørensen

det er endnu uklart om der skal et Coronapas i
anvendelse.
Da der ikke er så mange nyheder at fortælle om, kan
jeg benytte lejligheden til at komme med et par
løftede pegefingre:
Der er stadig mange der ikke bekræfter deres tider i
GolfBox, det er faktisk denne registrering der giver
dig ret til at spille den pågældende tid. Manglende
bookninger og bekræftelser ødelægger vores
muligheder for at lave belægningsstatistik og det
ødelægger greenkeepernes muligheder for at
tilrettelægge arbejde på mindst belagte tidspunkter.
Dette gælder også for gæster i Golfring samarbejdet,
da det er de bekræftede tider der danner grundlag
for den interne afregning klubberne imellem. I dag
med APP’s mv. til rådighed kan det ikke være så
besværligt at booke og bekræfte tider, også selvom
man går ud på et tyndt belagt tidspunkt.
Lidt i den modsatte retning er der også stadig en del
spillere der laver en såkaldt No-Show, altså booker
en tid, men ikke afmelder den hvis de bliver
forhindret – det er jo potentielt en stor udgift for
klubben, hvis vi kunne have solgt den tid til 4
fuldpris Greenfee spillere. Jeg har hørt om problemer
i andre klubber, hvor nogen booker en ekstra spiller
på bolden for at fylde op (Spærre), men den slags
dårlig adfærd tror jeg ikke vi har i vores klub.
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Generalforsamling
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Sæby Golfklub – Beretning for 2020
2020 var i Sæby golfklub som i hele verden præget af at der var en verdensomspændende Corona-pandemi
der rasede.
Årets første markante hændelse var, at generalforsamlingen for 2020 var planlagt, og helt klar, da regeringen
lukkede hele landet ned, og stort set al forsamling blev forbudt, naturligvis betød dette udsættelse af
generalforsamlingen, en situation vi kom i et antal gange gennem hele året, hvor vi først ventede på, at man
igen måtte forsamles i klubben, og hen over sommeren, hvor dette viste sig fortsat umuligt, også med
øjnene rettet mod at forsamles i et større lokale ”ude i byen”.
Bestyrelsen mødtes i denne periode af vidt forskellige input, nogle mente at vi bare skulle tænke sikkerhed
først, ikke mindst demografien i medlemsskaren taget i betragtning, og andre mente at vi skulle afprøve alle
muligheder for snarest muligt at få afviklet det hele. Vi gjorde som sagt et antal forsøg på at få noget stablet
på benene, men blev hver gang stoppet af enten generelle retningslinjer eller af den nordjyske totalnedlukning, der bl.a. afstedkom kraftige henstillinger fra Borgmester og kommunaldirektør.
Selve golfspillet kom i gang, indledningsvis med mange restriktioner om både antal spillere og forhold på
banen, og ikke mindst i klubhuset, men efterhånden for de udendørs aktiviteter på næsten fuldt blus. Det var
uvant at spille med ”skumfiduser i hullerne, og der blev udviklet mange hilseformer, når der skulle siges tak
for kampen.
Vores turneringshold mærkede også at der var tale om en speciel sæson, idetn hele turnerings-afviklingen
var afkortet, og noget anderledes and sædvanligt.
Lidt flere detaljer om diverse tiltag i de næste afsnit, der er modtaget input fra diverse udvalg, lidt mindre
omfattende end nogle år – nok præget at den trods alt mindre aktivitet.
Baneudvalget havde fokus på greens, og der blev arbejdet på en banestrategi, som sidst på året blev
offentlig, og som danner basis, eller idekatalog, for forbedringer på banen i de kommende år.
Baneudvalgsformanden, Kent, der er på valg til generalforsamlingen, har valgt ikke at genopstille, så der vil i
baneudvalget skulle blandes nogle kort.
Golfbiler bliver i stigende grad efterspurgt af vores gæster og er en sikker indtægtskilde. Da vores bilpark var
noget aldrende, blev der besluttet at skifte de gamle ud, således at vi kan starte 2021 med 6 helt nye biler til
udlejning. Også de største bagskabe blev der udvidet antal af, så ventelisten kunne afvikles.
Ved årets slutning opsagde Rikke sin kontrakt på forpagtning af Cafeen, det er vel indlysende for enhver at
det var meget uheldige omstændigheder for en nystartet forpagter i 2020 og dette gjorde det svært både
rent kommercielt og også i forhold til at få etableret en god kontakt til klubbens medlemmer.
SNG, som allerede var i en omdiskuteret situation sidste år, blev omdefineret, dette var ikke i tråd med vores
ønsker, da det skitserede var en ulige aftale, vi har derfor lagt kræfterne i en ny ordning GNG, som faktisk
endte med at rumme de fleste af klubberne fra det gamle SNG, men hvor vi nu igen har en ren aftale som
den gamle, hvor der er tale om ½ Greenfee klubberne imellem.
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Den gamle 4Golf ordning gik i løbet af året endegyldigt i vasken, da Dronninglund og Blokhus ikke ønskede
den forsat på de aftalte præmisser, til gengæld er der opstået en Golfring Nord, hvor vi har fritspilsaftale med
Brønderslev, Hjørring, Hals og Ørnehøj gældende fra 2021.
Som sædvanligt kan det ikke fremhæves nok at vores klubs eksistens har tre vigtige søjler som fundament,
dels vores trofaste sponsorer og dels vore flittige frivillige kombineret med vores dygtige personale.
Også i år, på trods af at der også har været udfordringer for dem, har vores sponsorer igen ydet en fantastisk
støtte til klubben. Sponsornetværket er fortsat en succes, hvor man samles om morgenmøder og specielle
arrangementer. Store opgaver løses af de frivillige i udvalgene og de der har påtaget sig faste opgaver for
klubben og også de der, når der kaldes, møder op til arbejdsdage, tak til alle.
Personalet på banen, på træningsbanen og i huset har også ydet en fantastisk indsats, vi hører kun godt om
deres indsats, så også her kan vi kun anbefale alle ”keep up the good work” og alle klubbens medlemmer at
påskønne det der bliver gjort.
Else vil selvfølgeligt komme med alle detaljerne om den økonomiske situation, men jeg kan dog lige nævne
at den lille årlige kontingentstigning vi normalt vedtager, som vi jo af gode grunde er kommet et år bagud
med, har lavet et hul i budgettet for 2021, som vi jo skal have håndteret.
Fra DGU har der året igennem været en fin information om de til enhver tid gældende regler og restriktioner
og anbefalinger. De tilbagevendende regionalmøder, hvor DGUs ledelse møder folk ud i klubberne, var i år
lavet on til virtuelle møder, ligesom diverse kurser i f.eks. de nye handicapreguleringsregler blev afholdt som
webinarer.
Fra diverse udvalg er der kommet flg. bidrag:
Rekrutteringsudvalgets beretning for 2020
Inden sæsonstart 2020 havde vi store planer og mange ideer som vi gerne ville arbejde med, - alt sammen
med henblik på at øge tiltrækningen af nye medlemmer! Vi havde henover efteråret 2019 og vinteren 2020
afholdt flere inspirationsmøder med deltagelse af DGU, og suget til os af gode ideer kombineret med viden
omkring lokalområdet.
Desværre satte Corona-virusen også her en stor kæp i hjulet for mange af de tiltag som skulle have været
igangsat fra sæsonstart! I løbet af sæsonen blev det dog til initiativer som:

Familiegolf: Her blev afholdt 3 søndage med familiegolf henover sommeren, med flot tilslutning fra
lokaleområdets børnefamilier som kom og deltog i leg med golf på driving range og par-3-banen. Vi har
efterfølgende fået bevilget midler fra Toms Fonden til indkøb af juniorsæt, som kommer til at gøre gavn for
de yngste spillere fremadrettet. Dette bliver et af de tiltag som vi vil arbejde videre med i 2021
Spil-med-dag: Også her var der flot tilslutning med godt 30 deltagere på en flot sommerdag. Det var en ny
og anderledes måde at vise vores klub og bane frem på. Vi forsøger os igen i 2021 med dette tiltag – og vi
håber på at det kan være med til at målrette rekrutteringen af potentielle, nye golfspillere
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Golfspiller på en weekend/uge: Vi afprøvede dette tilbud i sidste sæson, og vi kan konkludere at det ikke
fungerer særligt godt! Til gengæld havde vi i 2020 haft stor succes med individuelt tilpassede forløb, og
dette arbejdes der videre med i 2021 i kombination med forløb målrettet ungdomsspillere.
Husudvalgets beretning for 2020
Hvert år er det nødvendigt at foretage små og større forbedringer på vores klubhus – alene af den grund at
det har nogle år på bagen ☺
I 2020 blev indsatsen især fokuseret på café-området og køkkenet, hvor der skulle skiftes ud på forpagterpladsen. Her fik både inventar samt køkken-afdelingen den helt store tur, og det ser nu velholdt og
indbydende ud!
I løbet af 2020 har der desuden været almindelig oprydning og vedligehold af klubhuset. Til næste år,
trænger det udvendige til en tur, specielt gavlen ud mod parkeringspladsen, så her håber vi på at kunne
trække på de frivillige kræfter til at få shinet lidt op 😉. Indvendigt i klubhuset kommer der også til at ske
noget med indretningen! Vi har fået bevilget midler til en sammenlægning sekretariatet med Jakobs
golfshop, således at modtagelsen af vores gæster samlet set kommer til at fremstå mere åben og
indbydende! Dette igangsættes i løbet af foråret.
Banekontroludvalgets beretning for 2020:
I løbet af 2020 har en fast stab af frivillige igen sørget for at afviklingen af kontrol på banen har forløbet fint.
Mange 2-bolde i weekenderne gør at spillet indimellem ikke forløber helt så optimalt som vi kunne ønske os,
og vi vil derfor gerne opfordre til at alle medlemmer i højere grad sørger for at melde sig ind på eksisterende
bolde, så vi får langt flere 4-bolde på banen. Dette vil være til gavn for os alle sammen – både greenfeespillere og klubbens egne medlemmer! Vi møder jævnligt spillere på par-3-banen som har ”glemt” at betale
greenfee. Der opsættes snarest skilte med Mobile-pay nr, så vi forhåbentlig vil opleve at der betales for
brugen af vores par-3-bane.
Turneringsudvalgets beretning for 2020
Sæsonstart var planlagt til den 4. april, men pga. Corona var vi nødt til at udsætte denne til 13/6.
Da vi endelig kunne afholde åbningsturneringen var det med et flot fremmøde på 100 deltagere
og der blev holdt afstand efter alle forskrifterne.
Corona satte desværre et stort præg på 2020 sæsonen, deriblandt var vi nødt til at aflyse både
MR-turneringen og pinsemorgenturneringen.
Heldigvis fik vi afholdt både Spar Nord-, Sæby Bogholderi og Regnskab-, og afslutningsturneringen v/Sæby
Fiskeindustri som planlagt og med flotte deltagerantal.
Vi har, i turneringsudvalget, haft utrolig god hjælp af Inge på kontoret til at tolke på reglerne og
anbefalingerne om forsamling ift. Corona. De begrænsninger der har været i løbet af året, er blevet
håndteret rigtigt fint og alle deltagere har været søde og tålmodige når vi ikke havde mulighed for at holde
en samlet præmieoverrækkelse, men måtte dele denne i tre.
Vi håber, nok ligesom de fleste, at sæsonen 2021 vil give knap så mange udfordringer med Corona og
flere gode og hyggelige timer på golfbanen.

Begynderudvalget 2020:
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I 2020 kom vi lidt sent i gang, da der jo ikke var megen aktivitet i det tidlige forår. Heldigvis havde Jacob
taget en del nye spillere ind i individuelle forløb, og Bjarne Blom var mentor for mange af disse. Da der kom
flere normale begynderforløb var det de faste der kørte videre fra de seneste år. Allan tog sig af den tidlige
introduktion på Par-3 banen, Kresten introducerede dem for reglerne, og når de var klar til at blive Kaniner
var det Ole, Thorkild og Kurt, der ledede tropperne – i alt fik vi ca. det budgetterede antal begyndere
igennem, på trods af den forsinkede start. Nu håber vi så at se hovedparten som regulære golfere i 2021.
Fremadrettet
Da vi nu allerede – qua forsinkelserne – er godt inde i 2021 kan vi allerede se at året er i en god gænge rent
golfmæssigt, vi kom i gang ”til tiden” med mindre restriktioner, turneringerne spilles, der er gang i cafeen,
der i 2021 kører i klubbens eget regi og der er store aktiviteter på bane og i klubhus, så vi tror på et godt
2021.
Fra bestyrelsen skal der lyde et ønske om et godt 2021 for alle medlemmer, sponsorer og ansatte.
På bestyrelsens vegne
Flemming Sørensen
Formand
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Referater
- Bestyrelse og Baneudvalg
Bestyrelsen og Baneudvalget offentliggør referater på hjemmesiden så alle vores medlemmer kan følge med
i de beslutninger der bliver taget.
Du kan læse de seneste referater ved at trykke på linket nedenfor.
Referat Bestyrelsesmøde
Referat Baneudvalg

Weekendbookning af tider
I Sæby Golfklub er vi til forskel fra mange af vores naboklubber så heldige, at vi næsten altid kan komme ud
og spille på banen i weekenden, selvom vi ikke har booket tid i flere dage i forvejen.
Men for det skal forblive sådan, så samler vi 2 bolde til 4 bolde lørdag og søndag, så vi kan give endnu flere
mulighed for at spille. Det vil altså sige, har du booket dig som en 2-bold lørdag eller søndag mellem kl.
08.00 og 14.00, kan du blive flyttet sammen med en anden 2-bold i umiddelbar nærhed af den tid, som du
har booket.
Bestyrelsen er hidtil blevet mødt med stor forståelse for ovenstående, og det håber vi naturligvis fortsætter.
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Golfringsamarbejdet 2021 i fuld gang
- fritspilsordningen med Brønderslev, Ørnehøj, Hjørring, Hals og Sæby Golfklubber
65 Sæby medlemmer er allerede med i ordningen, og 612 gæster fra de øvrige 4 klubber har indtil videre
spillet vores bane som af 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 klubbens Pay & Play- og Par3-baner, og kan ikke tilkøbe 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.

Benyt dig af ovenstående fantastisk mulighed for at spille på 4
andre baner til en yderst favorabel pris.
Henvendelse til Radi i sekretariatet
på email: saeby@golf-klub.dk eller på tlf. 98467677
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Caféen
Bjarne Blom, som også er blevet ansat i caféen og
jeg er et godt team, vi har mange planer og masser
af idéer med caféen, i tæt samarbejde med
bestyrelsen og jeg syntes at vi er godt på vej.
I har taget rigtig godt imod os... tak for det og tak
for jer.
Så lad os sammen, gå en forhåbentlig varm sommer
i møde, med velskænket fadøl, gode vine, lækkert
mad, hjemmebag og en masse gode år sammen.
På gensyn i Sæby Golfcafé

Mad

Jeg hedder Maiken og jeg er blevet ansat i Sæby
Golfcafé, igen. I kender mig fra, da jeg var ansat hos
Keld, fra 2017-2019.
Jeg er opvokset i Sæby, men flyttede i 2013 til
Frederikshavn. I januar 2020, blev jeg genhuset i
Sæby for et års tid, men har valgt at blive boende
her i byen.
Jeg har to voksne drenge, den ældste bosat i Sæby
og den yngste i Sverige.
I mine tidligere jobs, har jeg arbejdet på Danish
Crown fra 1992-2005, men fik en kronisk
tarmsygdom, som gjorde at jeg blev visiteret til
fleksjob.
Mit første fleksjob var hos Stiholt i Sæby, hvor jeg
sad i receptionen. Efterfølgende har jeg været i
Hotelbranchen og hos Fiskerikontrollen, hvor jeg til
sidst fandt min rette hylde, da jeg blev ansat hos
Keld.
I den periode har jeg fået en god oplæring, som jeg
nu kan gøre god gavn af, så da bestyrelsen
kontaktede mig i marts, var jeg ikke i tvivl, dette job
kunne jeg ikke sige nej til og så få muligheden for at
komme tilbage.

Tortilla m. kylling og fritter

50,-

Sandwich m. kylling og bacon

45,-

Sandwich m. frikadelle og rødkål

45,-

Bacon burger m. chili mayo og fritter

69,-

Stor frankfurter m. brød

25,-

Pølsemix

30,-

Fritter

20,-

Nachos m. kylling

35,-

Kaffe m. hjemmebagt kage

20,-

OBS!!!
Bolde efter kl. 15 på hverdage der ønsker mad
efter runden skal give besked inden de går ud.
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Drikkevarer

0,25

0,33

0,4

0,5

0,6

Fadøl
Alm. Carlsberg

30,-

40,-

55,-

Tuborg Classic

30,-

40,-

55,-

Rød Tuborg

-

40,-

45,-

1664 Blanc
Grimbergen

40,40,-

45,45,-

Sæby Bryghus

40,-

50,-

Vinkort

Glas

Flaske

Rød, hvid og rosé

40,-

160,-

Eksklusiv hvidvin

50,-

200,-

Alkoholfri

40,-

160,-

Dåseøl
Alm. Carlsberg
Tuborg Classic

20,20,-

Flaskevand
Sodavand

25,-

Danskvand
Kildevælde

25,15,-

Dåse

15,-

Køb dit klippekort allerede nu til kun 350kr.
Klippekort kan bruges til både øl og vin!

For specielle ønsker eller forespørgsler kontakt Maiken/Bjarne
Tlf. 53 33 18 06 i cafeens åbningstid

Velbekomme!
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Norhvin Vinunivers

- Afholdt i fuld sol torsdag den 13. maj

Turneringen
95 medlemmer deltog, da vores nye matchsponsor Norhvin Vinunivers var til stede med masser af god vin
og service.
Stort tillykke til vinderne og tak til sponsor Norhvin Vinunivers:
Dame A
1. Lone Skjærlund Egetoft 34
2. Janni Jæger Christensen 33
3. Jytte Kammer Sandager 33

Dame B
1. Helle Jensen 35
2. Ulla Pedersen 33
3. Grethe D. Hillerstrøm 33

Herre A
1. Kim Bæk -5
2. Frank Svendsen -2
3. Allan Kastrup Par

Herre B
1. Emil Brunø 43
2. Kurt Frandsen 40
3. Ole Sørensen 39
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Herre C
1. Glenn Robert Muir 37
2. Bent Ebbesen 35
3. Preben Ravn 34
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Pinsemorgen turnering
v/ Sæby Golfcafé
Traditionen tro, afholdte vi Pinsemorgen turnering v/Sæby Golfcafé søndag d. 23. maj med gunstart kl. 6,
hvor 64 morgenfriske spillere mødte op. Selvom solen ikke rigtigt kunne komme igennem skyerne, var der
vindstille med meget få dråber. Turneringsformen var Greensome – en form for makkergolf hvor begge
spillere slår ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Herefter skiftes man til
at slå indtil bolden er i hul (eller man har samlet op). Efter runden var der morgenbuffet i Sæby Golfcafé og
præmieoverrækkelse.
A-rækken
1. Jesper Christensen / Kim Bæk 41
2. Erling Nielsen / Bjarne Blom 39
3. Kent L. Christiansen / Søren P. Sørensen 39

B-rækken
1. Anni Svendsen / Frank Svendsen 39
2. Kurt Frandsen / Anders Fabricius 37
3. Svend Sandager / Jytte Kammer Sandager 36

Tættest flaget hul 2 – Mette Mehl
Tættest flaget hul 6 – Jakob Bech Thiessen
Tættest flaget hul 14 – Sebastian Winther Larsen
Tættest flaget hul 16 – Jakob Bech Thiessen
Længste drive hul 1 – Jakob Bech Thiessen
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Keeperhjørnet
HUSK! – Orientér dig på hjemmeside/Golfbox for evt. lukning for kørsel INDEN START!
Kørselsvejledning – under våde baneforhold
Hul 1 – Venstre side i rough og bag om green
Hul 2 – Venstre side op og bag om green.
Hul 3 – Helt ud i højre langs å bag om green.
Hul 5 – Højre side hele vejen.
Hul 7 – Venstre side hele vejen. Brug gerne eksisterende kørevej.
Hul 12 – Venstre side hele vejen langs med miljøområdet.
Hul 13 - Venstre side hele vejen langs med miljøområdet og venstre side op ad bakken.
Hul 14 – Venstre side langs med grøft helt op til søen.
Hul 15 – Højre side hele vejen.
På ALLE ovennævnte huller går man vinkelret ind til sin bold.
Kør ikke i uklippet rough – teestede – forgreen – green.
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Pro
- Jakob er klar med en efterårstur (så længe restriktionerne tillader det)
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Rekruttering
Som en del af vores rekrutteringstiltag i klubben
havde vi 2. pinsedag kl. 10 inviteret en række
idrætsforeninger til en lille match på par-3-banen.
Vi fik mange positive tilkendegivelser fra klubberne
i Sæby og omegn – men i sidste ende var der blot
en enkelt forening som havde meldt sig på med et
hold! Vi havde besøg af en flok friske fyre fra Sæby
Basketballklub, som efter en kort introduktion
startede op på driving range. Her fik de lov til at
prøve kræfter med at få bolden ud over banen,
inden vi efterfølgende gik en tur rundt på par-3banen. Det var en hyggelig formiddag, og de unge
mennesker havde nogle sjove og hyggelige timer
sammen – og der gik selvfølgelig konkurrence i det
😉. Vi sluttede af med en øl/vand på terrassen og
en snak om sport og golf som et godt supplement
til eks. basketball. Vi håber at der næste gang vil
blive ”ægte konkurrence”, så vi kan få afgjort om
det er håndbold, fodbold, basketball eller noget
helt andet, som er de dygtigste golfspillere.

~ 17 ~

GOLFEREN
April 2021 – Nr. 156
April 2018 – Nr. 140

Danmarksturnering
Første turneringsweekend er veloverstået og
resultaterne er som følger:
3. Division herrer vest (pulje 6) er nummer 2 i
puljen med en flot score på 16 - 8 efter 2 sejre
hjemme mod Frederikshavn (8 - 4) og Sindal (8 - 4)
Kval. herrer vest (pulje 2) fører i puljen med en flot
score på 19 - 5 efter to sejre hjemme mod Blokhus
(8 - 4) og Dronninglund (11 - 1)
Kval. ungdom vest (pulje 1) havde en svær kamp
på hjemmebane mod Himmerland som endte til
fordel for modstanderne og en god hjemmekamp
mod Aalborg men den endte også desværre med
en sejr til det gæstende hold. Vores hold er på 3.
plads i puljen. De seje spillere Oliver, Christian,
Sebastian og Jonas ses på billedet nedenunder
Ingrid Harde, holdkaptajn for dameholdet
fortæller:
Efter at have spillet i 3. divison i 2 sæsoner, er vi
tilbage i kvalifikationsrækken. Mange ting er sket
og vi har fået nye spillere på holdet, hvor 2 af
spillerne fik debut på holdet i denne weekend.
Begge spillere havde en dejlig oplevelse og ydede
en flot indsats.
Lørdag viste vejret sig fra den kolde side og det var
svært at finde den rette påklædning.

Vi var oppe mod en meget svær modstander, hvor
enkelte spillere, fra Frederikshavn, har været inde
omkring landsholdet. På trods af de svære kampe,
var vi godt tilfredse med resultatet, selv om ender
med et nederlag på 5-3.
Der var stor ros til banen fra Frederikshavns
spillere. Tak til keeperne for den store indsats, som
de yder hver gang der er turnerings-kampe på
vores skønne bane.
Søndagens kamp var mod Hjørring.
Denne dag viste vejret sig ikke fra den bedste side,
der var regn fra morgenstunden og ikke kun banen
men også greens var blevet vandet godt igennem i
løbet af natten, heldigvis blev der spillet med
oplæg og efter de første huller blev der tørvejr, og
varmen kom.
Igen i søndags blev der kæmpet og fra alle sider,
men vi måtte desværre se os slået igen, så holdet
taber med 6-3.
Begge dage kæmper alle spillere det bedste de har
lært, og der har været god stemning og hyggelige
kampe i alle matcher.

Herre kvalifikationsrækken

Ungdom kvalifikationsrækken

Dameholdet kvalifikationsrækken

Dameholdet kvalifikationsrækken
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Overblik fra Danmarksturneringen
3. division herrer
Sæby – Frederikshavn

8-4

Sæby – Sindal

8-4

Stilling
Dronninglund

2

18 - 6

4

Sæby

2

16 - 8

4

Frederikshavn

2

8 - 16

0

Sindal

2

6 - 18

0

Kvalifikationsrækken herrer
Sæby – Blokhus

8-4

Sæby – Dronninglund

11 - 1

Stilling
Sæby

2

19 - 5

4

Løkken

2

17,5 - 6,5

4

Blokhus

2

7,5 – 16,5

0

Dronninglund

2

4 – 20

0
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Kvalifikationsrækken damer
Sæby – Frederikshavn

3-5

Sæby – Hjørring

3-6

Stilling
Hjørring

2

13 - 5

4

Frederikshavn

2

12 - 5

4

Sæby

2

6 – 11

0

Dronninglund

2

4 – 14

0

Kvalifikationsrækken ungdom
Sæby – Himmerland

0–7

Sæby – Aalborg

3–4

Stilling
Himmerland

2

14 – 0

4

Aalborg

2

11 – 3

4

Sæby

2

3 – 11

0

Dronninglund

2

0 – 14

0
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Overblik fra Regionsgolf
A-rækken
Dronninglund – Sæby

8–3

Aabybro – Sæby

8–3

Dronninglund

3

21,5 – 11,5

4

Aabybro

3

16,6 – 16,5

4

Sæby

2

5 – 16

0

B-rækken
Sæby – Øland

7–4

Dronninglund – Sæby

10 – 1

Aabybro – Sæby

5–6

Sæby – Aabybro

7–4

Sæby

4

21 – 23

6

Øland

4

29 – 15

6

Aabybro

4

19 – 25

2

Dronninglund

4

19 – 25

2
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C-rækken
Dronninglund - Sæby

8–3

Ørnehøj – Sæby

3,5 – 7,5

Sæby – Hals

7–4

Hals – Sæby

4–7

Dronninglund

4

29 – 15

6

Sæby

4

24,5 – 19,5

6

Ørnehøj

4

20 – 24

4

Hals

4

14,5 – 29,5

0

D-rækken
Mariagerfjord – Sæby

7–4

Sæby – Hals

9–2

Mariagerfjord

3

18,5 – 14,5

5

Sæby

3

18 – 15

2

Hals

2

7,5 – 14,5

1
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Super veteran A-rækken
Sæby – SIndal

9-2

Nordvestjysk – Sæby

5–6

Sæby – Ørnehøj

7–4

Ørnehøj – Sæby

5–6

Sæby – Nordvestjysk

8–3

Sæby

5

36 – 19

10

Øland

5

29,5 – 25,5

7

Aabybro

5

21 - 34

2

Dronninglund

5

23,5 – 31,5

1

Super veteran C-rækken
Sæby – Løkken

3-8

Aabybro – Sæby

11 – 0

Sæby – Blokhus

2–9

Blokhus – Sæby

9–2

Sæby – Aabybro

7–4

Aabybro

5

36,5 – 18,5

8

Blokhus

5

37,5 – 17,5

8

Løkken

5

22 – 33

2

Sæby

5

14 – 41

2
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Det nye handicapsystem
Hvordan fungerer det nye handicapsystem

•

egentlig. Der er sikkert en del af jer, som har svært
•

ved at kunne gennemskue det nye system, og det
er meget naturligt. Det vigtigst budskab til alle

•

golfspillere er nok, at I skal få indberettet alle jeres
scorekort i Golfbox, så jeres handicap kan blive så
retvisende som overhovedet muligt.

•

Det letteste er at stille sig tilfreds med af computer

•

og Golfbox regner det ud for os. Og den hurtigste
måde at skabe sig et overblik sit handicap er, at
logge ind via golf.dk og se sit scorearkiv. Er du i

Alle runder (private/turnering) er som
udgangspunkt tællende.
9 eller 18 hullers slagspil, slagspil
maksimum eller stableford
Alle spillere kan spille tællende 9 eller 18
hullers runder
Alle spillere kan spille tællende private
runder (og turneringsrunder)
Runden skal naturligvis være spillet efter
golfreglerne og runden skal godkendes af
en markør

Du kan også finde meget mere om handicap,

tvivl hvor det er, så spørg din spillemakker, der
måske ved det. Ellers er du meget velkommen til at
tage kontakt til Radi, som kan vise dig, hvor det du
finder scorearkivet.

scorearkiv m.m. via nedenstående links
Brochure om det nye handicapsystem HER.
En lille video om det nye handicapsystem HER.

Hvad kan indberettes som en tællende runde?

Damedag
Damedag - Onsdag den 19. maj tog Damedagen
på udflugt til Hvide Klit. Der var 21 deltagere, som
havde en dejlig eftermiddag i skønt vejr. Efter matchen
var der spisning og uddeling af præmier til dagens
bedste spillere.
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Kontaktoplysninger:
Sæby Golfklub

Åbningstider

Vandløsvej 50, 9300 Sæby

Proshop:

www.golf-klub.dk

Mandag – torsdag kl. 9-16.30
Fredag

saeby@golf-klub.dk
Telefon 98 46 76 77

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 ☺

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. 53 33 18 06

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

24 24 98 14

Else Steen

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

(herunder Golferen):

Jørn Sivertsen
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