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Af bestyrelsesformand 

Flemming Sørensen 

Sommeren på vej. 

Ifølge kalenderen er det lige før det er sommer, og 

vejret har da også vist sig fra den venlige side og i 

den kommende tid ser det rigtigt fint ud efter nogle 

dage med regn. Desværre må Jens sige at der godt 

nok er kommet lidt vand, men der mangler alligevel 

80mm. 

 

På banen, som står rigtigt flot når man ser hen over 

de bare pletter som er forårsaget af de store 

arbejder der har pågået hen over vinteren/foråret, er 

de mange nye tiltag begyndt at åbenbare sig for 

spillerne, og vi hører stort set kun ros. De fleste kan 

se at de justeringer, der er foretaget, bliver til det 

bedre, både spillemæssigt og visuelt. 

 

Vi kan også se på spillene, der besøger vore bane at, 

ikke mindst spillerne fra vore Golfring-klubber ser ud 

til at nyde vores bane, de besøger os i hvert fald 

flittigt. Vi har hørt udtalelser om at vores bane er 

den i hele Vendsyssel der står bedst, det ved jeg ikke 

om kan verificeres, men det er da god ros at få, og 

den skal ikke mindst sendes videre til 

greenkeeperstaben. 

 

Foråret er også sæson for nye golfere i klubben. Vi 

har i år rekrutteret ca. 30 nye via åbent hus og 

Golfens dag og disse er godt i gang med 

begynderforløbet, enkelte endda allerede overgået 

til Kaninklubben. De mange nye Begyndere har lagt 

et vis pres på Par-3 spillet med fadder, som afholdes 

hver tirsdag, idet der traditionelt ikke er mange 

faddere til at gå med de helt nye, vi har dog klaret 

situationen ved at stjæle nogle af de faste faddere 

fra Kaninklubben. 

 

Udover dette har Rekrutteringsudvalget med Mette i 

førersædet, i samarbejde med DGU/”Funnel first” 

igangsat en kampagne, der skal løbe et par 
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måneder, hvor vi prøver at række ud til en ny 

målgruppe – det er i hvert fald ad en ny kanal. 

Allerede før den første måned er gået har dette 

resulteret i over 25 der har meldt sig, desværre ikke 

ind i klubben endnu, men til et af en række 

arrangementer, der er som et lidt mere ambitiøst 

”Åbent hus”, som udover introduktion og prøvespil 

på Par-3 banen, også indeholder efterfølgende 

spisning og orientering. Vi er spændte på hvor 

mange kommende medlemmer der er i dette 

initiativ, men det ser spændende ud. 

 

På sponsorsiden går det fint fremad, og netværket 

kører. Vores nye storsponsor Sparekassen Danmark 

har bragt yderligere et element ind i støtten til 

klubben og dens medlemmer, idet de udloddede 

fribilletter til Shu-bi-dua show blandt klubbens 

frivillige – tak for det. Nu ved vi jo ikke om der 

kommer flere af den slags tilbud, men det kunne 

måske være yderligere en god grund til at støtte op 

om de mange frivillige opgaver, der klares for at 

holde klubben kørende i hverdagen. 

 

I cafeen har der været god gang i aktiviteterne, og 

der har været nogle ret hårde dage indimellem. Som 

det har fremgået af tidligere nyheder, er Bjarne 

overgået til mere Greenkeeperarbejde, og der er 

søgt efter en kollega til Maiken – mon ikke snart 

dette falder på plads. 

 

Efter forårets generalforsamling, hvor der jo var 

genvalg til de bestyrelsesmedlemmer der var på 

valg, har bestyrelses konstitueret sig præcis som 

seneste sæson. Det største enkeltpunkt fra 

generalforsamlingen var, at vores klubvedtægter 

blev godkendt i en helt ny omskrevet version, men 

det bliver næppe mærkbart i hverdagen for det 

enkelte medlem, og spillet på banen. Tak til Jacob 

for god hjælp i processen og tak til forslagsstillerne, 

der også bidrog til renoveringen. 

 

Alt i alt er der gode udsigter for en fantastisk 

golfsæson, nu hvor der snart kan spilles med 

kortærmede bluser og solcreme. Jeg ønsker alle en 

god sæson, vi ses derude. 

 

De bedste golfhilsner 

Flemming Sørensen 

Formand for bestyrelsen 

Generalforsamling 

Gik du glip af generalforsamling d. 17. marts kan du 

læse referatet HER.  

Læs vores nye vedtægter HER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sæbygolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Referat-Generalforsamling-2022.pdf
https://sæbygolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Vedtaegter-Saeby-Golfklub-2022.pdf
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Går et spændende år 

i møde 

Gæstende golfspillere og medlemmer vil næsten 

ikke kunne genkende Sæby Golfbane, når den åbner 

for den nye sæson til april. Der er sket større 

forandringer, end der nogensinde er sket før. 

Da Frederikshavn Kommune i år skulle i gang med at 

udbedre åløbet af hensyn til 

vandgennemstrømningen, blev det klart, at man 

skulle af med en masse jord. 

Men det passede præcis ind i den strategi, som 

klubben har haft i flere år. Åbrinkerne skulle udflades 

og udvides, så der kan flyde mere vand og de 

tilbagevendende oversvømmelser kan undgås eller 

reduceres i fremtiden. Den overskydende jord kunne 

herefter anvendes på banen til dækning eller flytning 

af visse bunkers, samt til meterhøje hævelser af 

udslagssteder og udjævning af stejle skråninger. 

Det resulterer i en bane med en helt ny og 

spændende karakter til glæde for golferne. 

Greenkeeper Jens Bjerregaard vil dog ikke love, at alt 

det nye vil være spilleklart 1. april, selv om klubben 

har købt flere tons græsfrø til formålet – men banen 

bliver spilleklar og ikke mindre udfordrende. 

Sidste år blev en større del af de store grantræer 

fældet pga. sygdom og nye plantet, så man kan i 

hvert fald sige, at det er en bane, hvor der sker en 

meget synlig udvikling. 

Det er sket på trods 

Det er beundringsværdigt, at så stor en udvikling har 

kunnet lade sig gøre på trods af den for alle klubber 

vanskelige tid. Klubben har generalforsamling den 

17. marts, og her vil formanden Flemming Sørensen 

kunne afsløre, at man ovenikøbet kommer ud af året 

med et overskud. 

- Men det har heller ikke kunnet lade sig gøre, uden 

en fantastisk opbakning fra talrige sponsorer. Uden  

 

 

dem eksisterede klubben simpelthen ikke, siger 

formand for sponsorudvalget Lars Berg. 

Ny hovedsponsor 

- Dertil føjer Lars Berg, at klubben har fået ny 

hovedsponsor for de kommende tre år. Det er 

Sparekassen Danmark, som er den nye fusion 

mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank. 

- I Sparekassen Danmark lever vi af længerevarende 

kundeforhold og derfor har vi lavet en 3-årig 

hovedsponsoraftale med Sæby Golfklub siger 

afdelingsdirektør Lars Høst, Sparekassen Danmark i 

Sæby. – Dertil er et af Sparekassens fokusområder 

lokal forankring, hvilket vi med denne sponsoraftale 

understøtter, så vi kan beholde og være med til at 

udvikle den fantastiske golfbane i Sæby. Mange af 

vores kunder og flere af vores medarbejdere 

inklusive mig selv er medlemmer af klubben, så det 

passer som fod i hose, siger Lars Høst. 

-ct. 

Sponsorer 

De fleste af vores sponsorer har forlænget deres 

aftaler og det sætter vi KÆMPE stor pris på. 

Der er også kommet nye sponsorer til – Söderberg 

& Partners, E.L.J. Smedie & Montage, Engsig Kontor 

og SKF Group. Vi byder dem pænt velkommen! 

Vi glæder os til mange gode stunder med alle 

vores sponsorer!  

Husk at støtte dem, de støtter os! 
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SGN / GNG  
Som fuldtidsmedlem i Sæby Golfklub spiller du til halv pris i alle golfklubber medlem af SGN-

aftalen/GNG-aftalen. Efter interne uenigheder i SGN blev GNG-samarbejdet indført. Sæby Golfklub 

deltager i begge og har dermed halvprisaftale med pt. 29 nordjyske klubber. Listen over klubber kann 

ses på hjemmesiden HER. 

 

Golfring 

Ønsker du at være med i Golfring-

Nordjylland ordningen? 

 

– Kontakt sekretariatet på tlf. 98 46 76 77 / mail: 

saeby@golf-klub.dk, så opretter vi dig straks i 

ordningen og du er klar til at spille løs på de andre 

baner for kun kr. 975,- for kalenderåret. 

Bemærk at du ikke automatisk forlænges af 

ordningen i næste kalenderår. 

 

Golfringsamarbejde 2022 

Golfringsamarbejdet fortsætter i 2022. Følgende 

klubber er en del af ordningen: 

• Brønderslev Golfklub 

• Hjørring Golfklub 

• Sæby Golfklub 

• Ørnehøj Golfklub 

• Hals Golf Klub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med aftalen kan fuldtidsmedlemmer i de respektive 

klubber tilkøbe en fritspilsordning som giver 

dem mulighed for at spille uden at skulle betale 

greenfee i de nævnte klubber. 

Ordningen omfatter ikke klubbernes Pay & Play- og 

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

long distance medlemmer. 

Det er en forudsætning for at benytte ordningen, at 

man på normal vis booker tid i GolfBox, og 

samtidig skal man bekræfte tiden inden der spilles 

ud. Efterleves dette ikke kan fritspilsordningen blive 

inddraget. 

Fritspilsordningen købes i egen klub og prisen er 

fastsat til 975 kr. for hele kalenderåret 2022, uanset 

hvornår man tilkøber ordningen. 

I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at 

såfremt et medlem, efter offentliggørelse af 

samarbejdet, skifter fra en klub til en anden indenfor 

golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe 

og benytte fritspilsordningen i en periode på 3 år. 

Ved visse bopælsskifter kan der evt. dispenseres 

herfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sæbygolfklub.dk/klubben/#_sgn
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GLFR 

Klubben har fået sin egen app 

Til i sæsonstart år, har klubben valgt at få vores egen 

klub-app, GLFR, som gør at vi kan kommunikere 

direkte med jer gennem app’en og dermed sikre en 

bedre formidling af klubbens aktiviteter og nyheder 

til jer.  Samtidig sikrer vi at vores information kun 

skal lægges ind et sted, men også deles på vores 

hjemmeside og på sociale medier. 

Med GLFR får du et kliks adgangs til klubbens 

nyheder, så du altid er opdateret om hvad der sker. 

Dette gælder både Klubnyheder og Banestatus. 

Om GLFR  

Udover at være klubbens nye app, så er GLFR også 

en altid opdateret golf GPS, som du kan anvende på 

din runder. Du får baneguide, kan føre scorekort og 

statistisk samt sende dine scores til handicap 

regulering.   

 

 

 

 

 

 

 

Har du ikke allerede downloadet GLFR kan du gøre 

det her:  

 

 

 

Klik på GLFR logoet for at se hvordan du kommer 

godt i gang med GLFR:  

  

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.glfr.com/for-spillere/?lang=da
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A-rækken (dame) 

1. Simone Marie Biegel 47 

2. Gitte Guldbæk Røed 34 

3. Marianne Schneidereit 32 

 

 

B-rækken (herre) 

1. Casper Christensen 41 

2. Poul Harde 38 

3. Morten Hvilshøj Sørensen 36 

 

 

A-rækken (herre)  

1. Claus Munk Andersen 38 

2. Sebastian Winther Larsen 38 

3. Per Åke Poulsen 38  

 

 

C-rækken (herre) 

1. Kurt Frandsen 36 

2. Bent Ebbesen 36 

3. Otto M. Mølbjerg Andersen 34 

 

 

Åbningsturnering v/ 

Sparekassen Danmark  

Grundet sne og dårligt vejr, blev turneringsudvalg og 

matchsponsor enige om at flytte åbningsturneringen 

fra d. 9. til d. 14. april. I alt 65 spillere mødte op til 

Åbningsturnering v/ Sparekassen Danmark 

Der var masser af regnvejr, men højt humør. Match 

sponsoren havde sørget for lækker forplejning på 

banen og flotte præmier til efter runden. Der var, 

traditionen tro, morgenmad og derefter velkomst 

ved ”stenen”. Formanden og turneringsudvalget bød 

velkommen til Lars Høst fra Sparekassen Danmark, 

som har været sponsor i klubben igennem flere år 

og har nu udvidet sponsoratet til et hovedsponsorat 

med en 3-årig aftale.   

 

Stort tillykke til alle vindere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stort tak til matchsponsor 

Sparekassen Danmark for lækre 

præmier og forplejning. 
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Turneringer 

Sæsonens åbningsmatch blev vel afviklet med 

Sparekassen Danmark som sædvanlig sponsor. 

Næste klubturnering er den 26/5, hvor Norhvin er 

sponsor. Derefter følger en række, spændende 

klubturneringer med vores velkendte sponsorer 

(Sæby Golfcafé, Swedoor, Sæby Bogholderi, Spar 

Nord & Sæby Fiskeindustri). Herfra skal lyde en 

opfordring til alle medlemmer om at spille med i 

klubbens turneringer – det er en vigtig del af 

klubbens sociale sammenhold at vi mødes på kryds 

og tværs, og derudover er det også med til at 

udvikle os som golfspillere. På turneringskalenderen 

i år vil I også finde en ny turnering, som vi her gerne 

vil gøre lidt reklame for. International Pairs er et 

koncept som har været spillet bl.a. i Sverige i en 

årrække, og i år er konceptet introduceret til 25 

danske klubber. I Sæby skal der spilles den 26. juni, 

og det er en åben turnering for spillere også fra 

andre klubber. Som navnet antyder, er det en par-

turnering med 2 spillere i spilformen Fourball 

(Fourball Bestball). Man skal være fyldt 18 år for at 

deltage. Sæt kryds i kalenderen og bak op om de 

turneringer vi har i klubben. 

26.05.22: Norhvin Vinunivers Turnering 

05.06.22: Pinsemorgenturnering v/Sæby Golcafé 

26.06.22: International Pairs  

01.07.22: Sommerturnering v/ Swedoor 

20.08.22: Sæby’s Bogholderi & Regnskabs Turnering 

28.08.22: Spar Nord Turnering 

03.-04.09.22: Årgangs- og Klubmesterskaber 

24.09.22: Medhjælperturnering 

29.10.22: Afslutningsturnering ved Sæby Fiske-

Industri A/S 

 

 

Tilbud 

Med Golfhæftet kan du spille mange baner i 

Danmark og i udlandet til halv pris.  

Som en bonus - støtter du Sæby Golfklub ved at 

købe dit golfhæfte igennem os.  

Bestilling via sekretariatet - send en mail til 

saeby@golf-klub.dk. Ny kampagne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saeby@golf-klub.dk
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Banen  

Status projekter på banen 

De igangværende projekter på banen er nu nået 

dertil hvor alt er blevet sået og der er lagt rullegræs 

på hul 7 herre teested og hul 15 forgreen og der er 

plantet ekstra træer på nogle af de steder hvor det 

først er blevet muligt at plante efter gravearbejdet. 

Næste etape indeholder: eftersåning på udvalgte 

steder langs åen. Teestederne på hul 2, 4 og 16 skal 

etableres med rullegræs og hul 7 herre teested og 

hul 15 forgreen skal klippes og skånes i et godt 

stykke tids endnu for at de kan komme i klippehøjde 

og græsset kan tåle at blive spillet på.  

Senere på året skal der etableres stensætninger ved 

alle broer på begge sider og drænslangerne der går 

ud i åen skal etableres med rigtig afslutning på røret. 

Samtidigt skal alle de plantede træer gemmengåes 

og evt. udskiftes, da de har haft en hård start pga. 

vejret. Når tiden tillader det, vil vi på sigt etablere 

vanding på forgreens på de huller hvor det er 

nødvendigt. Samtidigt vil der blive lavet ændringer 

på Par3-banen med indspilsområdet og nye 

teestedsmåtter. Der vil etableres to teesteder på 

hvert hul og nogle bunkers skal flyttes. Mange af 

disse tiltag vil først blive gennemført når der bliver 

tid ift. det normale klipning og pasning af banen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midlertidige lokalregel 

På grund af reparation omkring åen og bunkere som 

bliver slettet m.m., er arealer i det generelle område, 

som kun er dækket af jord, at betragte som areal 

under reparation med spilleforbud. 

Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er 

til gene for spillerens stance, eller området for hans 

tilsigtede sving, skal der tages lempelse. Nærmeste 

lempelse (i køllelængde) og ikke nærmere hullet.  

Desuden er der et større areal med jord til venstre 

for green 5 og foran green 15, hvor der er 

droppezoner. Her bruges den droppezone som er 

nærmest bolden, selv om det skulle være nærmere 

hullet.  

 

Midlertidige lokalregel (E-3)  

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle 

område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må 

spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at 

placere en bold i et lempelsesområde der: har et 

referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på 

størrelse med et scorekort og i det generelle 

område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses. 

 

Midlertidig lokalregel 

Beskyttelse af nyplantede træer under 1 meter. Hvis 

et sådant træ er til gene for spillerens stance eller 

område for tilsigtede sving, skal bolden løftes og 

droppes efter de gældende regler (lempelse uden 

straf).  

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter 

denne lokale regel hvis det er klart urimeligt for 

spilleren at udføre et slag på grund af gene fra noget 

som helst andet end træet, eller hvis gene fra træer 

kun ville opstå gennem anvendelse af en 

unødvendig abnorm stance, sving eller spilleretning. 

Husk også følgende: 

1. Alle skal booke OG bekræfte inden der slås ud 

på 1. tee. Dette er jeres bevis for aktivt medlemskab  
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og derudover et vigtigt koordineringsredskab i det 

daglige arbejde for især greenkeeperstaben mens 

også de øvrige ansatte.  

Desuden er statistikken vigtig – bruges i forskellige 

sammenhænge, både på daglig basis og i 

forbindelse med udviklingsstrategier.   

2. Ret nedslagsmærker op – dette kan vi aldrig sige 

nok! Vores keepere og deres hjælpere gør ALT for, 

at vi kan have en smuk bane. Vi kan hver især give 

en hjælpende hånd – så hav pitchforken klar i 

lommen når du er på vej til green. Hvis hver spiller 

retter bare et nedslagsmærke op på hver green, så 

kan vi komme langt – uanset om det er spillerens 

egne mærker eller ej. 

3. Riv i bunkers – de fleste er trætte af at komme i 

bunkers, oplevelsen bliver ikke bedre af at skal stå i 

en ujævn bunker – eller ens bold ligger i et 

fodmærke. Hjælp keeperne, og hjælp dem der 

kommer i bunkeren efter dig. 

4. Husk at respektere andre spillere på banen – 

følg etiketten, hold gang i tempoet og vis hensyn. 

Alle er her for at hygge sig og få en god oplevelse! 

 

Affaldssortering på banen 

Det er sortering af affald på banen, så husk gerne at 

smide dåser/flasker i de afmærkede containere og 

restaffald i de øvrige.  

Der er også containere i laden m.m., sponsoreret af 

Peter Sørig Renovation. 

Hjælp os med at holde banen ren og samtidigt passe 

på miljøet.  
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Hole in one 

sponsor Spar Nord Sæby 

Årets første Hole in One  

Kasper Krogh gik en runde onsdag d. 20. april. Det 

var dog ikke en almindelig runde for Kasper - på hul 

16 kunne han nemlig nøjes med ET slag. Han ser 

også glad ud. 

KÆMPE STORT tillykke til Kasper!  

MANGE TAK til whisky sponsor Spar Nord Sæby! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Sørensen ventede ikke særlig længe til at slå det 

ultimative slag – det gjorde han nemlig d. 15. maj.  

Søndage er altid dejlige! Når man nu også tager en 

runde golf i fantastisk vejr bliver det kun bedre… 

Historien slutter dog ikke her… På Hul 2 kunne Ole 

Sørensen nøjes med ET slag… Vildt sejt, Ole!!  

Stort tillykke med det ultimative slag! 

MANGE TAK til whisky sponsor Spar Nord Sæby!!! 
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Rekruttering 

Facebook-kampagner  

Som flere af jer nok har bemærket, så har Sæby 

Golfklub indgået en aftale med DGU og et eksternt 

markedsføringsfirma om at køre en række 

kampagner på Facebook. Man kan via denne 

kampagne booke sig ind på et 3-timers golfevent i 

Sæby Golfklub, hvor vi introducerer til golf, spiller 

nogle huller på par-3-banen og afslutter med en 

fælles frokost. Prisen er 300kr. for deltagelse. Det er 

dejligt at se at rigtigt mange af jer er gode til at dele 

de opslag som vedrører klubben på Facebook, så vi 

når ud med vores budskaber til flest muligt. Formålet 

med denne kampagne er at afsøge nye muligheder i 

forhold til at skaffe nye medlemmer til vores klub. I 

skrivende stund har kampagnen kørt i knap to uger, 

og der er 18 som har meldt sig ind på et sådant 

event. Vi håber selvfølgelig på at der er rigtig mange 

deltagere som får så positivt et indtryk af vores 

skønne klub, at de vælger at tegne et 

prøvemedlemskab. Herefter sluses de automatisk ind 

i vores eksisterende forløb for nye medlemmer. En 

gruppe af frivillige har meldt sig til at hjælpe til ved 

arrangementerne, - en stor tak skal lyde fra 

bestyrelsen til den fantastiske opbakning vi altid 

møder når vi spørger om jeres hjælp! Facebook-

kampagnerne kører frem til slutningen af juni, så 

hermed sendes en opfordring til jer alle til at nævne 

det overfor venner og bekendte, og opfordre dem til 

at klikke ind på linket og melde sig på! 

Banevandring 

I samarbejde med naturvejleder Bo Storm fra 

Frederikshavn Kommune, har vi den 23/5 kl. 19 

arrangeret en åben banevandring. Dette er en åben 

invitation til alle borgere i Sæby og omegn om at 

komme med ud på en spændende gå-tur på vores 

flotte golfbane. Bo Storm vil undervejs fortælle lidt 

om den natur som vores golfbane er beliggende i, 

og Sæby Golfklub vil supplere med små historier om 

hvad vi selv oplever når vi befinder os derude. Efter  

 

 

 

turen er Sæby Golfklub vært ved en kop kaffe, - så 

tag familien under armen og mød op! 

 Udover ovenstående initiativer, kører vi på med 

nogle af de samme initiativer som vi har haft succes 

med tidligere år, bl.a. ”kom-i gang-igen” tilbud, som 

retter sig mod tidligere golfspillere som ikke har 

været medlem af en klub i mere end 5 år. Vi har hele 

tiden behov for at fokusere på tilgang af nye 

medlemmer, og vi håber at i alle vil tage godt imod 

de nye medlemmer, når de melder sig ind og booker 

en tid på banen. Det er til glæde for os alle, at vi har 

en god og sund tilgang af nye golfspillere. 

Se billeder på næste side. 
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Først golfevent d. 22. maj 

Banevandring d. 23. maj 
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Alle hold spillede med pink poloer om 

lørdagen og blå om søndagen.  

På billederne er det: 

Herrer kval. holdet hjemme søndag 

Dameholdet hhv. lørdag og søndag 

Danmarksturneringen 

1. runde i Danmarksturneringen  

I år har vi hold i 3. division herrer, kval. rækken 

herrer, kval. rækken damer og som noget nyt har vi 

et hold i kval. rækken seniorer. Resultater fra alle 

kampe ses længere ned.  

 

Hermed en lille beretning fra dameholdet: 

”Første spilleweekend i sæsonen 2022. Igen i år er 

der kommet nye spillere på holdet. To spillere fik 

debut på denne første spille dag i 2022. Begge 

debutanter ydede en fin indsats og de var begge 

ude at samle erfaring og positive oplevelser i denne 

spilleform som man spiller når vi spiller 

Danmarksturnering, nemlig hulspil. Debutanterne 

udtaler, at de har følt sig rigtig godt taget imod samt 

har mærket en god støtte og opbakning fra både 

damerne og vores Pro.  

Vi mødes som sædvanligt en time før første teetime 

til opvarmning i vores nye indkøbte holdtøj, så vi 

kunne se ens ud når vi spiller. Vejret er som man kan 

forvente det i maj måned godt med blæst, sol og lidt 

skyer. Vi møder Hvide Klit som er nedrykkere fra 

sidste års 3. division. Kampen ender med et nederlag 

til holdet på 3-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag spiller vi mod Hjørring og igen denne dag er 

der blæst, sol og skyer på vejrudsigten. Søndag er 

der endnu en debutant på holdet, men en spiller 

som tidligere har spillet Danmarksturnering for en 

anden klub. Også denne dag møder vi nogle søde 

og velspillende modstandere, som vi desværre måtte 

se os slået af med 4-5. Alle på holdet kæmpede med 

alt hvad de havde lært og vi havde nogle hyggelige 

matcher. 

Som altid har vores keepere gjort en stor indsats for, 

at banen skulle stå skarpt til spilleweekenden. Tak til 

Keeperstaben for en god oplevelse på vores skønne 

bane!!!” 

 

Damer 

Lørdag - taber 5-3 hjemme mod Hvide Klit  

Søndag - taber 5-4 hjemme mod Hjørring  

Seniorer 

Lørdag - vinder 7-6 hjemme mod Frederikshavn 

Søndag – vinder 7-6 hjemme mod Brønderslev  

Herrer kval 

Lørdag - taber 7-5 ude mod Læsø  

Søndag – vinder 7-5 hjemme mod Hvide Klit 

3. division  

Lørdag - taber 12-0 ude mod Aabybro  

Søndag - vinder 8,5-3,5 ude mod Frederikshavn  
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D-rækken på udebane i Dronninglund 

Regionsgolf  

Vores klub bliver igen i år repræsenteret i 

Regionsgolf. Vi har stillet med samme antal hold 

som sidste år og det lykkedes at finde nok spillere til 

alle rækker. 

 

Hermed resultater fra de spillede kampe: 

 

A-rækken 

4. plads i puljen efter 4 spillede kampe 

 

B-rækken 

4. plads i puljen efter 4 spillede kampe 

 

C-rækken 

3. plads i puljen efter 4 spillede kampe 

 

D-rækken 

4. plads i puljen efter 4 spillede kampe 

 

Superveteraner A 

2. plads i puljen efter 4 spillede kampe 

 

Superveteraner C 

3. plads i puljen efter 3 spillede kampe 

 

Som altid er der hjemme- og udekampe. 

Der er god stemning og fælles spisning efter 

kampen.   

 

 

Klubber i klubben 

Der er Slotsbrødre, Slotssøstre, Damedag, Herredag 

og Kaniner – de spiller på forskellige dage og 

tidspunkter. 

Klubber i klubben er for hygge, socialt samvær og 

masser af golf. Du kan læse mere om de enkelte 

klubber på vores hjemmeside HER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sæbygolfklub.dk/klubben/#klubber
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Caféen  
I 2022 kommer I til at møde Maiken igen – den 

dygtige og smilende medarbejder, som I alle kender 

rigtigt godt. 

Caféen har haft en god opstart med små 

prisjusteringer, som I alle ved alt om nu for tiden.  

Vi har været udfordret i forhold til personale, da som 

tidligere nævnt, er Bjarne overgået til fuldtid i 

greenkeepergården. Med KÆMPE hjælp fra frivillige 

har vi formået at holde caféen åbent hver dag, om 

med kortere end ønsket åbningstider. På vegne af 

Maiken, bestyrelsen og øvrige ansatte vil vi sige 

KÆMPE tak til jer alle sammen for jeres tålmodighed 

og forståelse for situationen. Vi glæder os til, at vi 

igen kan tilbyde længere åbningstider og større 

fleksibilitet som I er vant til.  

Som altid når der er Golferen, trækker vi lod blandt 

alle brugte klippekort – 2 vindere er fundet og er 

kontaktet direkte.  

 

Menukortet kan I se HER. 

Telefon: 55 21 85 01 

Besvares KUN i åbningstiderne, ventetid kan 

forekomme.  

 

 

Mandag d. 23. maj får vi en praktikant i caféen. Hun 

hedder Natasja og skal være i praktik i en måned, 

som forhåbentligt fører til en fast ansættelse på 30 

timer.  

Natasja er 27 år gammel, bor i Frederikshavn og er 

uddannet bygningsmaler. Hun fortæller, at hun har 

savnet arbejdet med kunder og fandt derfor 

stillingen som cafémedarbejder meget spændende. 

Hun har været i gang med sin oplæring siden tirsdag 

i sidste uge og hun fortæller hun allerede har fået et 

rigtigt godt indtryk af vores klub og alle har været 

meget imødekommende. Natasja glæder sig til at 

møde vores skønne medlemmer og gæster, med et 

smil på læben og er klar til at tilbyde en god service! 

 

Vi håber I vil tage godt imod vores nye praktikant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sæbygolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/04/menukort-hjemmeside-.pdf


  
 

~ 16 ~ 

April 2018 – Nr. 140 

GOLFEREN 
April 2021 – Nr. 156 

Åbningstider 

Proshop:  

mandag – torsdag kl. 9 – 16:30 

fredag – lukket 

lørdag – søndag kl. 9 - 14 

Ferie: uge 28  

 

Sekretariat 

mandag – fredag kl. 9 – 14  

weekend- og helligdage er der lukket 

Mails bliver tjekket løbende.  

Ferie: uge 27 + 33  

 

Caféen i Sæby Golfklub 

mandag - fredag kl. 9 – 17  

(køkkenet åbner kl. 13, før 13 er der lette retter og 

drikkevarer) 

lørdag - søndag kl. 11 – 17  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 Maiken Guldstad 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 55 21 85 01 

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 Else Steen 24 24 98 14 

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 

Medieudvalg  

(herunder Golferen): Jørn Sivertsen 

 

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

