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Formandens side:
Det sidste golfmæssige der udestår, er klubbens
afslutningsturnering, der som sædvanligt er lagt
ultimo oktober, lad os håbe på rimeligt vejr og god
tilslutning til denne traditionelt vellykkede turnering
med efterfølgende fest.

Af bestyrelsesformand
Flemming Sørensen

Bortset fra spillet er der mange andre aktiviteter der
løber videre, sponsorudvalget og al det praktiske de

Sæsonen går på hæld

har omkring støtte til finansieringen af næste sæson

Det er uomtvisteligt at vejret går mod det dårligere,
der er efterårsblæst –regn og –temperaturer over os,
der er stadig en del aktivitet på banen, men både
ovennævnte forhold og de kortere og kortere dage
gør at der spilles færre runder.
De fleste klubber i klubben har haft deres
afslutninger, turneringsgolfen er afsluttet for længst,
og dermed også stort set al træning. Men indtil
videre er banen åben, der har kun været enkelte
dage hvor man har måtte lave begrænsninger eller
lukninger da der var blankt vand i ankelhøjde flere
steder.

i klubben, kører på fuld kraft, ligesom
sponsornetværk også stadig er aktivt. Der er
årsmøder i Golfnetværket og i GNG, der er
Regionalmøder i DGU, Bestyrelsen har i løbet af
vinteren det årlige strategiseminar, hvor der lægges
budget og planer for næste sæson. Der arbejdes
stadig på banen, bl.a. er der stadig et plante-træprojekt der skal arbejdes på og vi venter stadig
spændt på kommunens tiltag omkring justeringerne
af åens bredder. Der er også et projekt, pålagt
bestyrelsen ved seneste generalforsamling, der går
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på at få klubbens vedtægter renoveret – er rigtigt
vinterprojekt som snart bliver sat i søen.
Projektet med at få flyttet rensepladsen over på stien
ind fra hul 18 (eller 9) synes at have fået luft under
vingerne, de nye projektmagere med Carsten
Jørgensen som den der på generalforsamlingen tog
opgaven, har skaffet finansiering, og går i gang med
det praktiske.
Vi har nu også snart gennemlevet en sæson med
klubben som cafe-ejer, og det bliver spændende at
se hvad slutresultatet bliver, når alt kan gøres op.
Selv om alt er nyt, er det vi hører på vandrørene, at
det er lykkedes i en sådan grad at det overordnede
indtryk er, at der har været en ret god løsning.
Mon ikke også der i år kommer en
vintergolfturnering, (jo - det gør der) hvor den hårde
kerne af ikke frysende golfere kan holde spillet i
gang, husk at alle med banetilladelse, inklusive årets
kaniner er velkomne, se evt. mere under klubber i
klubben hvor der er henvisning til Vintergolf, eller
kontakt en af dem der er nævnt som kontakter på
siden.
Til slut vil jeg sige tak for sæsonen til alle klubbens
medlemmer, sponsorer, ansatte og frivillige, vi håber
at alle igen er klar til en ny sæson i 2022, hvor vi
også håber at Corona restriktioner på spil og socialt
samvær stadig er historie.
Bliv endeligt ved med at spille så længe det
overhovedet er muligt!

De bedste golfhilsner
Flemming Sørensen
Formand for bestyrelsen
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Sæby´s Bogholderi og Regnskab turnering
76 spillere mødte op til Sæby's Bogholderi &
Regnskab Turneringen d. 14. august. Der var godt
vejr og højt humør. Match sponsoren havde sørget
for lækker forplejning på banen og flotte præmier til
efter runden.

Stort tillykke til alle vindere!
KÆMPE tak til match sponsor Lars fra Sæby's
Bogholderi & Regnskab!

A-rækken (slagspil)
1. Rasmus Kammer Sandager -3
2. Per Åke Poulsen -2
3. Kasper Rysholt Par

C-rækken
1. Kurt Frandsen 39
2. Allan Biegel 35
3. Henrik Erlandsen 34

B-rækken
1. Thomas Winther Larsen 41
2. Lars Kristiansen 40
3. Lynge Lindgren 38

D-rækken
1. Carol Ann Jensen 42
2. Mette Goth Vinther 40
3. Hanne Hemmingsen 39
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Spar Nord
turneringen
Spar Nord turneringen blev spillet søndag d. 29.
august
Der var lidt gråt til at starte med men helt vindstille.
Solen kom dog hurtigt frem til glæde for de mange
spillere og matchsponsoren. Udover de forventede
konkurrencer var der også overraskelser. Begge Spar
Nord biler var på banen med forplejning til spilerne
under hele matchen! Efter runden var grillen startet
og der var hygge på terrassen. Under
præmieoverrækelsen var der yderligere overraskelser
og udover vinderne fik alle deltagere en præmie
hver.
Stort tillykke til alle vindere!
KÆMPE stort tak til Spar Nord for den fortsatte
støtte og for denne fantastiske dag!
A-rækken (slagspil)
1. Jette Caludann Nielsen -2
2. Søren Møller Sørensen Par
3. Dennis Pilgaard Par

C-rækken
1. Annelise Goth 39
2. Grethe D. Hillerstrøm 36
3. Bjarne N. Sørensen 35

afgørelse: laveste handicap
B-rækken
1. Kurt Frandsen 43
2. Peter Holst-Hansen 42
3. Kjeld Pedersen 39

D-rækken
1. Helle Hansen 43
2. Karsten Smed 39
3. Else Marie Jørgensen 38
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Danmarksturneringen
Sidste turneringsweekend for damerne 2021
-

Næste sæson stiller vi op med 5 hold:

af Ingrid Harde

Sidste turneringsweekend for damerne i 2021.

Seniorhold (både damer og herrer)

Lørdag d. 21. august spillede vi ude mod Hjørring,

Juniorhold

vejret viste sig fra sin allerbedst side sol og dejlig

Damer kvalifikationsrækken

varmt. Det blev nogle rigtig hyggelige matcher, hvor

Herrer 3. division

alle kæmpede med alle kræfter, hvilet desværre ikke

Herrer kvalifikationsrækken

var nok til en sejr, men et nederlag på 7-2.
Søndag var vi igen heldige med vejret, næsten ingen
vind og sol fra morgenstunden. Modstanderen var
Dronninglund, som vi vandt over i første spillerunde
med en lille margen, så nu var der lagt op til nogle
spændende matcher, og vi kæmpede med næb og
klør. Denne gang kunne vi heldigvis kalde os for
vindere af matchen med en sejr på 7-2.

Juniorholdet
-

af Mette Fabricius

Juniorernes match i weekenden startede med
udebanekamp lørdag mod Aalborg, hvor der blev
spillet kamp i fantastisk vejr og på en virkelig flot og
velholdt bane! De to singler tabte deres kampe,
mens foursome blev vundet. Flot spil af alle, mod et
velspillende hjemmehold fra Aalborg.
Sæsonens sidste match blev spillet på hjemmebane.
Her var der besøg af Dronninglund, og alle drengene
spillede op til favorit-titlen. Begge singler samt
foursome blev således vundet i flot, flot stil! Stort
tillykke til Christian, Oliver, Jonas og Sebastian for en
fin sæson.
Også tak til vores holdleder, Thomas Winther Larsen
som har forsøgt sig med simple guidelines gennem
alle match. Nogle blev bedre udført end andre.
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Klubmesterskaber
4 – 5. september

Hole in One

Dejligt vejr og god stemning hele vejen igennem
Det er os en stor fornøjelse at præsentere:

Årgangsmesterskabet er spændende nok i sig selv

Klubmestre 2021

men William Andersen formodede at tage det et

Klubmester Damer - Jonna Østergaard Kejser

skridt videre ved at lave Hole in Ole på hul 6 under
lørdagens runde KÆMPE STORT TILLYKKE MED det
ultimative slag! Her i selskab med sine spillemakkere,

Klubmester Herrer - Jakob Beck Thiessen

Jørgen Nielsen og Kresten Steen. Selvom de kæmper
Årgangsmestre 2021:

allesammen for titlen i Superveteran rækken, deler

Mid-age Damer - Janni Jæger Christensen

de Williams glæde med store smil i rigtig god

Senior Damer - Ingrid Harde

sportsånd!

Veteran Damer - Jonna Østergaard Kejser
Herrer Junior - Jonas Andersen

William fik selvfølgelig også sin velfortjente Whisky,

Herrer - Jakob Beck Thiessen

sponsoreret af Spar Nord Sæby

Mid-age Herrer - Nikolaj Hifling Nielsen

Kæmpe stort TILLYKKE

Senior Herrer - Allan Kastrup
Veteran Herrer - Per Åke Poulsen
Superveteraner Herrer - Kresten Steen
Stableford lørdag - Mette Fabricius
Stableford søndag - Kurt Frandsen

Vi er stolte af ALLE spillere der stillede op og gjorde
mesterskaberne spændende!
STORT TILLYKKE til alle klubmestre!!!
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Klubmester 13. år i
træk
I mange danske golfklubber er september en måned
hvor de lokale årgangs- og klubmesterskaber
afholdes. I herrerækken i Sæby Golfklub hedder den
lokale klubmester Jakob Beck Thiessen – og den

I Sæby Golfklub er vi stolte af at have mange
ihærdige og dygtige golfspillere, og vi håber på at
Jakob i de kommende år skal strenge sig an for at
forsvare sine mange titler.

trone har han besiddet de seneste 13 år i træk! Det
er en imponerende bedrift, og det var nok til en
artikel i det nationale golfmedie, Golf.dk hvor der
ikke er kendskab til lignende, lokale klubrekorder.
Jakob er 29 år gammel, og har spillet golf i Sæby
Golfklub siden 2002. Dengang, fortæller Jakob, tog
han i skole i golftøj og cyklede derefter direkte i
klubben hvor der blev tilbragt rigtig mange timer på
banen. Han var således blot 16 år gammel, da han
første gang vandt det lokale klubmesterskab. Det
siger sig selv, at Jakob ikke er en helt gennemsnitlig
golfspiller. Faktisk var han i sine unge år så dygtig, at
en professionel golfkarriere var en overvejelse han
arbejdede med. Desværre satte en skiulykke, som
forårsagede et tre-dobbelt brud på ryggen en
stopper for det, inden karrieren blev til noget. Det
har dog ikke afholdt Jakob fra at komme tilbage på
golfbanen, og 13 klubmesterskaber i træk taler sit
eget tydelige sprog.
Jakob er netop blevet gift og er far til to mindre
børn. Derfor bliver det ikke længere til så meget golf
i hverdagen, - men Jakob spiller fortsat på Sæby´s
bedste elitehold i herrerækken og prioriterer særligt
at holde formen i gang for at forsvare sit
klubmesterskab. Jakob er indstillet på at gøre hvad
han kan for at der også i de kommende år står Jakob
B. Thiessen på mesterskabstavlerne som er udstillet i
klubhuset på Vandløsvej. Jakob håber på større
konkurrence i de kommende år, hvor en række yngre
spillere er kommet til og efterhånden er etableret på
klubbens elitehold.
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Hole in one
21. juli
Selvom det var ferietid spillede damerne stadig
Damedag og det var Lise-Lotte Groth kun glad for!
Hun lavede nemlig Hole in One på hul 2 under
Damedagens runde og blev fejret men manér!
Vildt flot og KÆMPE stort tillykke til Lise-Lotte med
det ultimative slag God stil med at ære dagens
kvinde på sådan en hyggelig måde som denne!
Lise-Lotte fik selvfølgelig også sin velfortjente
Whisky, sponsoreret af Spar Nord Sæby
Kæmpe stort TILLYKKE!

8. september
Philip deltog i Klubmesterskaberne – under 3. runde
slår han fra teestedet hul 18 og kommer 2,5 meter
fra hullet (ja, hul 18!!!) og selvom det er virkelig flot
føler han, at han har noget til gode.
Så spoler vi frem til onsdag eftermiddag – Philip slår
fra teestedet hul 2 og tror han har slået lidt for langt,
det plejer han nemlig at gøre. MEN denne gang
ligger bolden overhovedet ikke for langt, han skal
nemlig ikke have putteren ud af baggen, for bolden
ligger nemlig i koppen.
Kæmpe stort tillykke med det ultimative slag!!!
Philip fik selvfølgelig også sin velfortjente Whisky,
sponsoreret af Spar Nord Sæby
Kæmpe stort TILLYKKE
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Sponsorudvalget
Kære medlemmer

Vi håber, du også vil støtte os i 2022, og hvis du har
spørgsmål til din sponsoraftale, kontakt os endeligt.

Vi er nu i gang med at kigge på forlængelse af

Vi vil kontakte dig i den nærmeste fremtid, for at tale

kontrakterne med vores uundværlige sponsorer.

om din sponsorforlængelse.

Vores sponsorer er en helt afgørende for vores

Med venlig hilsen

økonomi, derfor håber, vi at I støtter op om dem.

Sæby Golfklub

Vi er også i gang med at undersøge mulighederne
for at tiltrække endnu flere sponsorer til gavn for os
alle. Hvis I har nogle ideer, er I velkomne til at

Med venlig hilsen
Sponsorudvalget

kontakte Radi eller Lars Berg.
Se fremsendte brev til sponsorer:
Kære sponsorer
Tak for jeres uvurderlige støtte til Sæby Golfklub, vi
kan ikke drive klubben uden jeres bidrag, til gavn for
medlemmerne og gæsterne.
2021 har været et godt år for klubben, selvom vi har
haft coronatid. Vi har haft ca. 18.000 golf runder,
hvoraf ca. 4.500 af runderne er greenfee gæster, det
er rigtigt mange eksponeringer, til gavn for dig som
sponsor. Vi har fået lavet en banestrategi, vi går i
gang med at lave en strategi for klubbens fremtid,
hvor vi vil kigge mere på klubbens ”DNA”, så vi er i
stand til at fastholde/udvikle medlemsantallet og få
flere gæster. Vi arbejder også med endnu mere
eksponering af klubben, hvor du som sponsor gerne
skulle få gavn af det.
Vi arbejder med et nyt og spændende program vedr.
Sæby Golfklubs Netværksforum, hvor alle
Sølvsponsorer, Guldsponsorer og Platinsponsorer kan
deltage. Vi mødes kl. 7.00 ca. 10 gange om året, hvor
der er morgenmad og et spændende foredrag på ca. 1
time. Vi vil i 2022 fokusere på indlæg, der kan være
erhvervsmæssigt relevant for dig, derudover er der
selvfølge mulighed for at tale med de andre deltagere.
Hvis du har input til indlæg/foredrag, skriv endelig til
os.
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Momskompensation
Giv en gave til klubben –og hjælp os blive
berettigede til Skattestyrelsens
Momskompensationspulje i 2021

Vi har spurgt jer før, og nu gør vi det igen. Vi håber

HVAD KAN DU GØRE?

inderligt I vil være med også i 2021.

Giv en gave til klubben på 200 kr.

Forklaring følger:

– beløbet er skattefrit for golfklubben, og
fradragsberettiget for gavebidrager og bliver

HVORFOR:

automatisk indberettet som fradrag til din

Når vi har minimum 100 gavegivere årligt (med
gavebeløb på mindst 200 kr.) godkendes vi i Sæby
Golfklub som almennyttig forening via
Skattestyrelsen. Dermed bliver vi berettigede til en
del af den offentlig pulje, hvor en procentdel af
momsen refunderes ligeligt mellem de foreninger,

årsopgørelse.
Vi har brug for min. 100 gavegivere for at blive
godkendt igen i 2021.
GAVEN KAN GIVES VIA:

der har ansøgt hertil (puljen samlet var på 146

•

millioner kroner i 2019).

Mobile Pay til 925436 (HUSK at oplyse CPRnr.)

•

HVAD BLEV RESULTATET AF DETTE I 2020?

Bankoverførsel til konto 9012 4582958144
(HUSK at oplyse navn og CPR-nr)

Udover den flotte gavesum på kr. 30.600 fra jer

•

betød ordningen, at vi blev berettiget til en refusion

Probox-automat i klubhuset – vælg
”varer/udlejning” – vælg GAVE (HUSK at

af købsmomsen for 2019 på kr. 50.079.

oplyse navn og CPR-nr.)

Tallene for 2020 er netop under udarbejdelse hos

•

Skattestyrelsen, og vi afventer den endelige refusion

Henvendelse i sekretariatet (personligt/pr.
tlf/mail)

i løbet af november måned.

Det er VIGTIGT vi får CPR-nr. i forhold til jeres

GØR VI DET IGEN I 2021?
– selvfølgelig gør vi det igen og vi håber inderligt I
har lyst til at bakke op også i år.

fradragsret og indberetningen til Skattestyrelsen. Vi
behandler naturligvis dine oplysninger helt fortroligt
og i henhold til Persondataforordningen.

DET MED MOMSEN FORKLARER VI LIGE ÉN

Vi holder jer løbende opdateret med antal

GANG TIL?

gavegivere, og I kan se antallet på hjemmesiden og i

Modsat langt de fleste virksomheder kan vi i

klubhuset.

golfklubben ikke trække momsen fra på vores
udgifter – dette kostede os i 2020 i alt 180.371

DEADLINE

kroner! Dem kunne vi godt tænke os at bruge på
banen i stedet for, så vi kan forvalte jeres kontingent

15. DECEMBER 2021

bedst muligt.
HVAD BRUGER VI GAVEBELØBET PÅ?
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De 20.000 kr. golfklubben får i gave øremærkes igen
i til et helt særligt projekt.
De to foregående år har vi brugt gavebeløbene til
indkøb af en brugt golfbil. Vi har som bekendt valgt
at købe 6 nye golfbiler i år, så vi i alt har 7 biler til
rådighed. Da efterspørgslen på billeje er meget stor,
er det en nødvendighed at bilparken er
velfungerende. Det ses også på lejeindtægten som
d.d. er 20.000 kr. højere end sidste år.
Derfor vil vi i år bruge gavebeløbet til indkøb af
ekstra affaldsspande til affaldssortering af dåser og
flasker på banen, så vi på den måde bliver lidt
”grønnere”.

De penge vi får retur fra Momsrefusionsordningen
vil dog indgå som supplement til det fastsatte
banebudget, der i forvejen vender hver en krone.
HAR DU SPØRGSMÅL?
Må du naturligvis endelig kontakte sekretær Radi
Pedersen på tlf. 98467677 eller mail: saeby@golfklub.dk eller kasserer Else Steen på
elsekresten@gmail.com

Status pr. 25. oktober
71 donationer
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Caféen

.

Vi takker for den store opbakning i løbet af
sæsonen!
Der er opstillet et bord med varmedrikke – og
selvfølgelig også det kendte køleskab med kolde
drikkevarer. Der kommer snart vin også.
For sidste gang i år trækker vi lod om 2 ølkort blandt
alle der har afleveret deres brugte ølkort med navn
på – vinderne får direkte besked.
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Klubber i klubben
September og oktober har været præget af

Turen sluttede med rigtig dejlig mad i den hyggelige

afslutninger for vores klubber i klubben.

golf cafe.

Slotssøstrene har lavet et skriv om en del af deres
sæson. Klubber i klubben er med til at skabe flere

Juli måned booker vi selv i GolfBox, og det skønne

relationer på kryds og tværs i klubben – finde nye

sommervejr, har på trods af sommerferie eller

makkere og/eller hygge med de spillere du allerede

feriegæster, fået mange af os til at spille med

kender. Du kan finde informationer om vores

adskillige flotte nye handicaps.

klubber i klubben på hjemmesiden – eller skriv/ring
endelig til os.

Sidste halvdel af sæsonen er nu godt i gang. Årets
pokalmatch mod Slotsbrødrene blev afviklet 24.

Slotssøstre

august i rigtig fint golfvejr og efterfølgende

af Ellen Pedersen

Pokalen og kan glæde os til at forsvare den til næste

fællesspisning i cafeen, hvor Maiken havde lavet en
lækker buffet. Igen i år var vi heldige at vinde

Efter en lidt kold, våd og turbulent start på sæsonen,

år.

har vi nu spillet adskillige gode og hyggelige runder

Skulle der være endnu flere +55-årige piger, der har

med flere sjove overraskelser og ikke mindst godt

lyst til at spille golf i Slotssøstrene, vil I alle være

selskab.

velkomne.

Vores årlige besøg på fremmed bane gik denne
gang til Frederikshavn, hvor 36 slotssøstre fik en
rigtig varm velkomst af ”vores” Inge. Et dejligt
gensyn. I flot solskin, men i en strid vestenvind,
havde vi en dejlig tur. Adskillige med fine point, men
flere af os lidt mindre heldige, og jeg tror, at vi har
doneret utallige bolde til de mange vandløb og søer,
der er i Frederikshavn.

På besøg i Frederikshavn Golfklub
Afslutning på hjemmebane
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Damedag

Herredag
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Medhjælperturnering
Vi er så heldige, at vi har mange hjælpere i klubben.
Vi fejrede alle vores frivillige d. 25. september med den årlige Medhjælperturnering. Efter matchen var der
lækker mad fra caféen og præmieoverrækkelse. Tillykke til vinderne og TUSINDE tak til alle vores skønne
hjælpere!
A-rækken
1. Mogens Christiansen 36
2. Pernille Nielsen 36
3. Erik Møller Sørensen 33

B-rækken
1. Allan Biegel 38
2. Kurt Frandsen 34
3. Søren Peter Sørensen 32

C-rækken
1. Torben Eske Jensen 36
2. Søren Degn Christiansen 35
3. Kurt Stenbro 35

afgørelse: laveste handicap

Arbejdsdag
Opgaverne holder aldrig og det er dejligt at se mange møde op og hjælpe med opgaver på banen tirsdag d.
12. oktober. De arbejdede med at flytte grene mellem hul 1 og 9 for at gøre plads til ny beplantning og
beskæring af vildskud bag green 5. Vi tændte grillen kl. 12 og takkede for en god dags arbejde til alle der
mødte op.
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2 minus 1-vej
Trafikinfo

eksisterende vejbredde på veje med
begrænset trafik

2 minus 1-vej er etableret på Sæbygårdvej
- formålet ved 2 minus 1 veje er:

- kan også bidrage til, at hastigheden bliver
lavere

- man kan forbedre cyklisternes og
fodgængernes forhold indenfor den

- øget sikkerhed for bilister.
Er du i tvivl om hvordan du skal køre på
denne vej - så kan du se en god forklaring
HER.

Golfhæftet julekampagne
Igen i år har I mulighed for at købe
Golfhæftet hos os og samtidig støtte
klubben! For hvert kort vi sælger,
tjener klubben penge, som kommer
os alle til gode.
Med Golfhæftet kan du spille golf til
50% greenfee på mere end 1.150
baner i Europa – og næsten 100
baner i Danmark.
Her op til jul, kører Golfhæftet en
kampagne, hvor man ved køb af 2 stk.
Golfhæftet 2022 får 1 gave med i
købet. Du vælger selv om du vil have
en Golfhue, evighedstee’s eller et par
golfstrømper.
Bestilling via sekretariatet.
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Keeperhjørnet
I tilfælde af rimfrost/nattefrost kan banen være lukket
fra morgenstunden indtil frosten er væk på alle huller.
Der tees ud efterflg. i bookings rækkefølge.
Der er gang i projekterne på banen – træfældning mellem
Hul 1 – 9 kan ses på billederne til højre.
De nye træer er bestilt og vi giver opdateringer
når der sker nyt.

JAGT på banen
18-hullers banen, Driving Range og Par3banen er lukket indtil kl. 12 på følgende
datoer:
fredag d. 19. november
fredag d. 17. december
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Åbningstider
fra 1. november
Proshop:
Åbent efter aftale – ring/skriv til Jakob.

Kontaktoplysninger:
Sæby Golfklub
Vandløsvej 50, 9300 Sæby
www.golf-klub.dk
saeby@golf-klub.dk
Telefon 98 46 76 77

Sekretariat
mandag – kl. 10 - 13
onsdag – kl. 10 – 13
Mails bliver tjekket løbende.

Caféen i Sæby Golfklub
Åbent for drikkevarer.
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 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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