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Formandens side:
Sommer
hinanden i Sæby spektrum, der velvilligt hjalp os
med lokaler der kunne opfylde de krav, der trods alt
stadig er.
Under Poul Thomsens kyndige ledelse blev begge
afholdt i god ro og orden, der var spørgsmål og

Af bestyrelsesformand

forslag, men alt i alt en rimelig hurtig og positiv

Flemming Sørensen

afvikling. Der vil følge svar på spørgsmål og der vil

Sommer

blive nedsat et udvalg til fornyelse af vores

Nu er det sommer, temperaturerne er til spil i let tøj,

en ny renseplads til viderebearbejdning hos Carsten

banen står perfekt, alle er glade og udenfor golfregi

Jørgensen – de bedste ønsker om succes i den

får skolebørnene sommerferie og studenterne

proces fra bestyrelsen.

vedtægter og så fik Helge Vittrup solgt sin ide om

springer ud.

Der blev også udtrykt positive tilkendegivelser om

I den situation tænkte jeg lige; hvad kan jeg skrive

både bane og personale, faktisk fik vi også lidt ros i

om, det er vel lige nu at vi bare spiller golf og nyder

bestyrelsen, tak for det.

vores fælles interesse.

Der kom to nye i bestyrelsen, dels Ole Hartmann

Men der er alligevel et par ting der fortjener at blive

Pedersen som afløser for Jørn Sivertsen og dels Lars

nævnt. Siden seneste Golferen har vi haft hele to

Berg som afløser for Kent Launing Christiansen –

generalforsamlinger, afholdt umiddelbart efter

stort tillykke og velkommen til de nyvalgte og endnu
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en gang tak for den store indsats fra de afgående.
Konstitueringen er meddelt allerede, men jeg kan da
nævne at hovedområderne for de nye er at Lars
tager sig af Sponsorudvalget og Ole tager sig af
Begynderudvalget.
Så har der været afholdt en del arrangementer, jeg
vil her nævne to nemlig Sponsorturneringen hvor vi
tilegner en fredag eftermiddag til en turnering for
sponsorer og dem de måtte invitere. Det er hyggelig
tradition, og vi fornemmer at der sættes pris på at
der denne dag bliver kræset lidt for spillerne, med
forfriskninger undervejs og en god spisning efter
matchen. Der er også tænkt på ”ikke golfere” idet
der laves en miniturnering for disse, hvor der spilles
en Scramble turnering på hul 1-2-9, vi arbejder
stadig på at få de sidste her over på golfer-holdet.
Det andet arrangement jeg vil nævne er
Sommerturneringen, her er det klubbens personale
der står for planlægning og afvikling sammen med
sponsoren Swedoor. Som afløser for den
hedengangne Grillturnering er det en turnering der
sørger for at man undervejs møder andre
forhindringer end dem vi umiddelbart kender. Der
var faktisk 100 deltagere der havde taget noget
timer fri fredag eftermiddag for at deltage, det er
imponerende - men ganske forståeligt for det er
virkeligt en af sæsonens mere spektakulær events.
Med håbet om en masse god golf i godt vejr på den
gode bane (og måske lidt regn om natten) ønskes
alle en god sommer.

Flemming Sørensen
Formand for bestyrelsen
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Generalforsamling
-

afholdt 8. juni i Sæby Spektrum

Det lykkedes endelig at afholde generalforsamling.
Tak til de fremmødte for god ro og orden.
Tak til Sæby Spektrum for godt værtskab.

Referat 2020
Referat 2021

Æresmedlem Lynge Lindgren med
formanden
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Bestyrelse
Mød den nye bestyrelse:
Flemming Sørensen
Bestyrelsesformand
Udvalg: Regeludvalg samt handicapudvalg
Mette Fabricius
Næstformand
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, turneringsudvalg og
cafédrift
Else Steen
Kasserer
Udvalg: Økonomi

Kim Bæk
Udvalg: Juniorudvalg, husudvalg og cafédrift
Kim Albæk
Udvalg: Baneudvalg samt sportsudvalg
Lars Berg Nielsen
Udvalg: Sponsorudvalg
Ole Hartmann
Udvalg: Begynderudvalg samt banekontroludvalg

Fra venstre: Else Steen, Kim Albæk, Flemming Sørensen, Kim Bæk, Mette Fabricius, Lars Berg, Ole Hartmann
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Sponsorudvalg og

-

Sponsorarbejdet styrket ud af Coronanedlukninger

SNF
Efter Sæby Golfklubs generalforsamling, er der

eller vores sekretær Radi på tlf. 98 46 76 77, hvis I er

blevet valgt nye bestyrelsesmedlemmer, nyvalgt er
bl.a. Lars Berg, som overtager sponsorudvalget som

interesserede.

formand. Der er lavet en aftale med Kim Staal vedr.

Husk vi har ca. 800 medlemmer og ca. 4.000 green

at "køre parløb" med Lars Berg i en periode. Det er

fee gæster til at eksponere jer.

vigtigt for Sæby Golfklub, at det gode samarbejde

Mvh
Lars

med jer som sponsorer bliver videreført bedst
muligt.
Vi holder selvfølgelig fast i vores spændende
program (vedhæftet) i andet halvår, og glæder os til

Program for møder resten af året:

at se så mange som muligt til netværksmøderne. Vi

17.08.21 (aftenmøde med spisning og golf):

vil arbejde hårdt på at fortsætte med at udvikle

Oplægsholder Per Frank Hansen, Erhvervshus Nord.

møderne, så vi kan fortsætte med at møde

Mål og opgaver, støtte til udvikling af virksomheder

spændende foredragsholdere, hvor vi forhåbentligt

02.09.21 Christian Fuhlendorff Comedy Show i Det

kan udvide vores horisont indenfor aktuelle

Musiske Hus

forretningsmæssige områder til glæde for alle.

05.10.21 Oplægsholder Borgmester Birgit Hansen
02.11.21 Oplægsholder Jacob Thorup Larsen,

Vi vil samtidig opfordre andre interesserede/
potentielle sponsorer til at deltage i møderne, I kan
kontakte Lars Berg på tlf. 24 62 57 01

Advokatfirmaet Kühnel & Morten Kallehauge, BDO
ang. generationsskifte og beskatning
07.12.21
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Sponsorturnering 2021
Fredag d. 18. juni afholdt vi vores årlige

Vi sluttede af med lækker mad og

Sponsorturnering i Sæby Golfklub! Det var en

præmieoverrækkelse i caféen.

FANTASTISK eftermiddag/aften med lækkert vejr,

Det har været en stor fornøjelse at kunne give vores

dejlige mennesker, godt humør og god golf!

sponsorer en god dag igen, som KÆMPE TAK for

Der var gunstart kl. 13:50 for de rutinerede spillere

den store forskel de gør for vores allesammens

med bl.a. individuel- og holdkonkurrence og senere

klub!!!

kom de urutinerede spillere også i gang med en
Texas Scramble på hul 1 + 2 + 9.

Støt vores sponsorer! De støtter os!

Dagens vindere
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Junior
-

Masser af aktiviteter

Igennem de sidste uger har vi haft fælles spil

øvrige spillere, til at få sig meldt til D-Tour rækkerne,

sammen med Frederikshavn og Hvide Klit med

og også de øvrige match-former som DGU udbyder.

match og spisning i de tre klubber på skift. Dette

Brug lige sommerferien til at tænke over om det skal

følges op af endnu en runde hos alle 3 klubber efter

være næste skridt i golf-udviklingen. Vi er gerne

sommerferien.

behjælpelige hvis der er spørgsmål eller andet 😉

Gennem foråret har vi i år haft et junior-elitehold i

Junior-afdelingen holder sommerferie fra træning i

Danmarksserien, bestående af Sebastian, Jonas,

uge 27, 28 og 29. Det passer sammen med at de to

Oliver og Christian. De fire gutter har mødt stor (og

næste afdelinger af junior D-Tour foregår hhv lørdag

indimellem overlegen) modstand fra de klubber de

den 3/7 i Hals, hvor en del af de faste spillere er

har spillet mod, - men de har holdt godt stand og

tilmeldt. Da næste afdeling er i Løgstør lørdag den

spillet virkeligt flot golfspil! I weekenden den 19/20-

31/7, når vi dermed også lige at komme tilbage fra

6 mødte de hhv. Dronninglund og Himmerland –

sommerferie og træne sammen mandag og torsdag,

begge på udebane. På begge dage var modstanden

så vi er velforberedte til matchen. Torsdag i uge 26

stor, men drengene holdt fast og tabte på hhv. hul

erstattes træningen af fælles spil på stor bane

16 og 18 begge dage!

afsluttende med fælles spisning og hygge på
terrassen! Tak til alle juniorerne for godt fremmøde

Vi har i år fået tilgang af nye juniorer, som er

ved træning og til de arrangementer vi afholder!

kommet virkelig godt efter det! Viktor deltager

Husk, at det er tilladt også at træne i sommerferien –

således allerede i næste D-Tour turnering i Hals, -

og vores anlæg står til fri afbenyttelse 😉 Vi glæder

selvom han kun har spillet golf i 2 måneder! Det er
fantastisk at se den lyst og gå-på-mod blandt de nye

os til at se jer til træning igen fra uge 30.

spillere! Der er bestemt potentiale også blandt de

~7~

GOLFEREN
Juni 2021 – Nr. 158
April 2018 – Nr. 140

~8~

GOLFEREN
Juni 2021 – Nr. 158
April 2018 – Nr. 140

Par3 tilbud i sommerferien
-

Sommertilbud til vores medlemmer

Tag ikke-golfere med på Par3-banen helt GRATIS
19. juli – 8. august
Tilbuddet indløses ved at opfylde følgende:
- Indtjekning i greenfeebogen i klubhuset - medlemmer skal udfylde blanket
Regler:
Der må være max. 4 spillere i én bold af gangen.
Er der kø venter I blot til det er Jeres tur, og sørg for at hullet er ledigt for andre spillere inden I slår ud.
Hullerne skal spilles i rækkefølge 1-2-3-4-5-6. Det er tilladt at gå flere runder, blot man træder bagerst i køen
efter hul 6 inden start på hul 1 igen.
Overskridelse af ovenstående vil medføre bortvisning.
Par3-banen er åben i alle døgnets lyse timer, dog med undtagelse af tirsdage efter kl. 17.00 frem til onsdag
morgen kl. 9.00, hvor der er lukket af hensyn til begyndertræning og banepleje/klipning.
Driving range er lukket tirsdage efter kl. 17.00 frem til onsdag morgen kl. 9.00, hvor der er lukket af hensyn til
banepleje/klipning.
18-hullers banen er ikke en del af ovenstående.
Vi håber I vil tage godt imod initiativet. Der kan godt opstå ekstra ventetid på Par3-banen i perioden, men vi
håber naturligvis hermed at åbne fleres øjne for vores fantastiske sport og dermed potentielt nye
medlemmer til foreningen/idrætten.
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Hole in One
Skt. Hans aften er special for os alle! Den blev
EKSTRA speciel for Kasper Rysholt da han med sit
flotte slag fra teestedet på hul 2 ikke kunne nøjes
med "bare" på komme på green, nej, den skulle
altså i!
Kasper fik selvfølgelig også sin velfortjente Whisky,
sponsoreret af Spar Nord Sæby.
Vildt flot og KÆMPE stort tillykke til Kasper med
det ultimative slag!
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Danmarksturneringen
Runde 3 i Danmarktsturneringen
D. 19. og 20. juni spillede vores Sportstruppe på
udebane begge dage. Det endte med en HELT
speciel oplevelse for en af vores spillere - nemlig
Jakob Beck Thiessen. 3. division spilleren slog det
ultimative slag på hul 9 i Frederikshavn under
søndagens kamp! Det blev selvfølgelig fejret med
manér og se lige hans store smil!! Stort tillykke,
Jakob!

under runden. Vi skulle på udebane mod
Dronninglund.
Vi spillede mod nogle rigtig hyggelige modstandere,
hvor der var god stemning holdene imellem.
Det blev en spændende match, som først blev
afgjort på hul 18 for vores 1. single, med en sejr til
Sæby, årets første sejr til holdet på 5-4.
Søndag var vi igen på udebane mod Frederikshavn.
Fra starten var vejret fint næsten ingen vind og
overskyet, men der var lovet regn senere på dagen
og det måtte vi sande, at det hold stik, det endte
med at blive en meget våd omgang. Denne dag
måtte vi se os slået, med 8-1.
Hvor er det fint at komme ud og spille på andre
baner, for så kan man konstatere, at vores egen bane
er i super flot stand, både teesteder, fairways og
greens.”
Ungdomsholdet taber ude mod Himmerland og
taber ude mod Dronninglund. Der er dog en
weekend mere og de kan nå at få lidt på kontoen.
Herrer 3. division taber ude mod Dronninglund og
taber ude mod Frederikshavn. Ligger på delt 2. plads
i puljen.

Highlights fra weekenden:
Ingrid, holdkaptajn for Dameholdet, fortæller om
damernes weekend:
”Lørdag viste vejret sig fra sin allerbedste side, solen
skinnede og temperaturen var over 22 g. så runden
krævede at væskedepoterne blev holdt ved lige

Herrer kval. rækken taber ude mod Løkken og deler
kampen mod Blokhus og er på en flot 2. plads i
puljen.
Godt kæmpet, alle sammen! Vi glæder os til runde 3
i august!!!
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Regionsgolf
Tre af vores hold i Regionsgolf har vundet deres
respektive puljer og kom videre til slutspillet B-rækken, C-rækken (på billedet) og Superveteraner
A. Godt kæmpet af A-rækken, D-rækken og
Superveteraner C.
B-rækken spillede 16-del finale i Aabybro d. 21. juni
mod Brønderslev og tabte 4 – 7.

Fremtidige kampe:
C-rækken skal spille 8-del finale i Hvide Klit d. 9.
august mod Hjørring.
Superveteraner A skal spille kvartfinale i Blokhus d.
13. august mod Hals.
PØJ PØJ!
Stort tillykke, det er SÅ godt klaret!
Vi er STOLTE af alle vores spillere!!!

C-rækken d. 7. juni efter sejren mod Dronninglund
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Caféen
Der har været så fin opbakning til vores café og Maiken og Bjarne er enige om, at det skal fejres.
De vil lave lodtrækning blandt alle brugte ølkort hver gang Golferen kommer ud. Majken og Bjarne trækker 2
vindere som får et nyt klippekort hver.
Husk at skrive navn på dit ølkort og aflevere det i caféen efter sidste klip.
Vi har fundet to heldige vindere d. 4. juli og de er kontaktet direkte.

Menukort
Køb dit klippekort 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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Sommerturnering

- 100 deltagere d. 25. juni

v/Swedoor
Fredag d. 25. juni gentog vi succesen med Swedoor Sommerturnering. Der var stor tilslutning – 100 spillere
mødte op til en Texas Scramble holdturnering med gunstart kl. 14:00. Under turneringen var der flere sjove
tiltag på forskellige huller – man skulle nemlig have det sjovt og samtidigt tænke på holdets strategi med
henblik på udfordringerne.
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.
Vindere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingerlene Harboe /Brian Hansen /Flemming Harboe /Ulla Pedersen
Flemming Mortensen /Susanne Stenbro /Jan Rohlén /Gitte Christiansen
Kell Bjerg /Bent Ebbesen /Svend Gregersen /Margit Lythje Bjerg
Thomas Egetoft /Per Rømer Christensen /Philip Egetoft /Jens Mølgaard
Jens-Kristian Simonsen /Johnny Holm /T. Carsten Kirkegaard /Michael Jensen
Per Søndergaard /Ove Pape /Maja Pape /Jørgen Walther
Søren Sørensen /Annelise Goth /Hans Jørgen Goth-Andersen /Flemming Sørensen
Anni Svendsen /Frank Svendsen / Thorkil Hermansen /Helle Elgaard

65 pts
61 pts
60 pts
60 pts
59 pts
58 pts
57 pts
57 pts

Der var også præmier til nærmest flaget, længste drive samt nærmest stregen.
74 deltagere spiste med til stor buffet efter turneringen og hyggen på terrassen fortsatte til sent ud på
aftenen. Turneringssponsor Hauke Thiessen og alle deltagere havde en fantastisk dag!
Tak for den store opbakning og stor tak til Swedoor samt alle der hjalp til at gøre dagen helt speciel!
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Grundlovsmatch v/Dybdahl Erhvervstøj
I lørdags mødte 62 spillere op til Grundlovsmatch v/Dybdahl Erhvervstøj, Østervrå.
Vejret var FANTASTISK og det var golfspillet også! Max hygge, lækre præmier og lækker mad, så kan man
ikke ønske sig mere!
Tusinde tak til match sponsor Dybdahl Erhvervstøj og tillykke til alle vindere!
Herrer A
1. Per Åke Poulsen 40
2. Sebastian Winther Larsen 37
3. Peter Brassøe 35

Herrer B
1. Leif Andersen 42
2. Dennis Pilgaard 39
3. Jan Rohlén 35

Dame A
1. Anni Svendsen 42
2. Lone Skjærlund Egetoft 40
3. Else K.J. Steen 38

Dame B
1. Lene Randers 33
2. Eva Jørgensen 33
3. Ulla Pedersen 32
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Herrer C
1. René Hartmann Andersen 38
2. Bent Ebbesen 31
3. Bent Andersen 31
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Klubber i klubben
Juni måned har der også været sommerafslutning for vores klubber i klubben.
Slotsbrødre, Slotssøstre, Damedag og Herredag holdt sommerafslutning med golf, præmieoverrækkelse og
lækker mad i caféen!
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Frivillige

Ferie

I Sæby Golfklub er der fantastisk

Proshop

sammenhold! Det kan vi se til turneringer,

Jakob - uge 28

til klubber i klubbens arrangementer,
bestyrelsesmøder, opbakning til caféen,

Stærkt begrænset åbningstider i denne uge

gaver m.m.

Sekretariatet

Det kan vi også i den grad se når vi får
opbakning fra de MANGE ildsjæle, der på

Radi - uge 29 + 33

forskellige vis bidrager til at løse diverse

Telefonen er lukket, mails besvares.

opgaver i klubben. Vi får hjælp med
varierende opgaver på nærmest alle
punkter - café, banepleje, boldopsamling,
buggy kørsel, baneservice, kontoropgaver,

God sommer til alle fra os!

udvalgsarbejde og meget mere. Tusinde
tak for jer – jeres tid og indsats er af enorm
betydning for klubben!
Der er ingen opgaver der er for små og vi
sætter pris på AL hjælp!
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Keeperhjørnet
Hvorfor prikker man egentlig? Det vigtigste formål er at give
rødderne bedre tilgang til ilt ved at lufte/prikke overfladen og
dette fører til bedre vækst. Greens bliver blødere og tager
bedre imod boldene. Sand tilføjes med det formål at forbedre
jordens struktur. Det giver en bedre drænende effekt så
overfladen kan holdes tør og derved reducere evt.
svampeangreb.

Øvrigt om banen
En venlig påmindelse til alle spillere:
Husk at overholde etikette og passe på vores bane.
Vær opmærksom på Lampen på hul 4 samt Klokken på hul 18.

Hugorme på hul 15 –
set april og maj
måned. Tak for
billederne til Karsten.
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Kontaktoplysninger:

Åbningstider

Sæby Golfklub

Proshop:

Vandløsvej 50, 9300 Sæby

Mandag – torsdag kl. 9-16.30
Fredag

lukket

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

Lørdag – søndag kl. 9 - 14
Ferie – uge 28

Sekretariat
Mandag – fredag kl. 9 – 14
Ferie – uge 29 + 33

Caféen i Sæby Golfklub

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

Caféens åbningstider følger tidsbestillingen.
Vil du være sikker så ring endelig ☺

BESTYRELSE:
Formand Flemming Sørensen

30 58 19 02

Næstformand Mette Fabricius

22 24 83 91

Kasserer

24 24 98 14

Else Steen

Kim Albæk

27 14 94 01

Kim Bæk

51 33 53 33

Lars Berg Nielsen

24 62 57 01

Ole Hartmann

40 27 70 80

UDVALG:
Baneudvalgsformand: Kim Albæk
Turneringsudvalg:

Mette Fabricius

Handicapudvalg:

Flemming Sørensen

Regeludvalg:

Flemming Sørensen

Sponsorudvalg:

Lars Berg Nielsen

Sportsudvalg:

Kim Albæk

Begynderudvalg:

Ole Hartmann

Husudvalg:

Kim Bæk

Banekontrol:

Ole Hartmann

Caféudvalg:

Flemming Sørensen

Juniorudvalg:

Kim Bæk

Personale:

Kent Christiansen

(herunder Golferen):

Jørn Sivertsen
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