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Formandens side:
ryddede/fyldte hvor ukrudt og græstotter kæmper
lidt, men jeg synes man efterhånden kan se at
skaderne forsvinder, og vores nye flod flyder
gennem landskabet.
Desværre, i den langt mere alvorlige afdeling, har

Af bestyrelsesformand

der vist sig at være et begyndende problem med

Flemming Sørensen

græsvæksten på vores greens. Greenkeepere og

Ferietid

baneudvalg har iværksat tiltag, der forhåbentligt kan
afhjælpe problemet. Vi afventer spændt resultatet,

Håber at mange har nydt den gode sommer, med

da alternativet i sidste ende kan være en omlægning

masser af golf. Mange har overstået deres ferie,
mens det for andre stadig er ferietid. Det er jo for de
fleste den tid på året hvor golfen er bedst, når der er
lunt i vejret, og der kan spilles i kort benet og ærmet
beklædning.

andre baner i ferien, og kan berette at det er
situationen overalt. Billedet af den ”nye bane”
begynder at vise sig, der er stadig noget af det

naturligvis også indgribende for spillemulighederne
på vores bane.
På medlemssiden er der gode nyheder, vi har som

Banen har jo stået fint, om end den nu er noget tør
visse steder, men undertegnede har spillet en del

af greens, hvilket både er meget bekosteligt og

sædvanligt rekrutteret omkring 30 nye
prøvemedlemmer via åbent hus og golfens dag. I år
har vi derudover forsøgt, i samarbejde med DGU og
et internetfirma, at rekruttere nye golfere via små
events, hvor der er introduktion, en runde på par-3
banen og slutteligt en fællesspisning. Ved Mette
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Fabricius’ ihærdige indsats har dette næsten
fordoblet antallet af 2022 prøvemedlemmer så vi er
godt over 50 i år. Hjerteligt velkommen til de mange
nye medlemmer, som vi håber, i prøvesæsonen, at få
inficeret med golf-bacillen, så de forbliver
golfspillere i mange år.
Siden sidste nyhedsbrev har vi forlænget kontrakten
med Jakob, det har været en prioritet for bestyrelsen
at få dette på plads, og vi glæder os over at Jacob
også stadigt befinder sig godt hos os, så
forhåbentligt bliver dette til stor glade for alle parter
i nu yderligere 3 år.
Jeg har tidligere nævnt det – og jeg synes stadig det
er lidt underligt, at der er så forholdsvis få der spiller
golf på de flotte sommeraftener, der er indimellem,
på en god og lys dag i højsommeren kan man
sagens spille golf til kl. 22, og der er ofte lidt mere
svalt og vindstille om aftenen, jeg kan kun anbefale
at tage en hurtig aftenrunde på disse gode dage.
Når sommerferien er overstået, vil der stadig være
stor aktivitet i klubben, de velkendte klubber-iklubben kører igen på fuld kraft et stykke tid, og der
udestår jo også nogle klubturneringer, igen takket
være gode sponsorer.
Der kommer også årgangs- og klubmesterskaber, og
her skal jeg igen minde om at det er for alle
medlemmer, det bliver lidt tamt hvis kun de der har
en reel vinderchance, stiller op, så der skal herfra lyd
en opfordring til at deltage, dels for at være sikre på
at alle rækker bliver afviklet, og dels fordi det faktisk
er ret hyggeligt, også for dem der ikke kan vinde
noget (og der skal jo være nogen at slå for at man
kan blive mester).
Til sidst 4 korte: Ret nedslagsmærker op, Læg turf
tilbage, Spil Ready-golf, Støt cafeen.
De bedste golfhilsner
Flemming Sørensen
Formand for bestyrelsen
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GLFR
Klubben har fået sin egen app

Har du ikke allerede downloadet GLFR kan du gøre

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

det her:

klub-app, GLFR, som gør at vi kan kommunikere
direkte med jer gennem appen 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.

Klik på GLFR logoet for at se hvordan du kommer
godt i gang med GLFR:

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

God fornøjelse!

regulering.
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Golfring
Ønsker du at være med i GolfringNordjylland 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.

SGN / GNG
Som fuldtidsmedlem i Sæby Golfklub spiller du til halv pris i alle golfklubber medlem af SGNaftalen/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.
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Sponsorturnering
Vores sponsorer betyder enormt meget for os!
Derfor er vi glade når vi får muligheden for at fejre
dem til den årlige sponsorturnering, som netop er
blevet afviklet fredag d. 17. juni. Vejret var ikke helt
som bestilt, MEN hyggen var på det allerhøjeste
niveau! Der var god stemning, hygge ved "Lucky
charm" baren, både seriøse og hyggelige
konkurrencer og masser af god golf!
Vi vil takke ALLE vores sponsorer for den store
støtte!!! I er helt uundværlige!
Restaurant Hjørnet sørgede for lækker mad efter
runden.
Carlsberg gav et par fustager til dagens selskab.
Engsig kom med en ekstra præmie til dagens
konkurrencer.
ALLE vores sponsorer gør meget for os, så husk at
støtte dem også!
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SNF-møder
Vi mødes fast den første tirsdag i måneden (i få
tilfælde kan der ske afvigelser fra dette) og med
spændende oplægsholdere, virksomhedsbesøg og
øvrige netværksunderstøttende aktiviteter.
Gæster er velkomne op til 2 gange. Ønsker du at
høre nærmere om netværket eller næste møde er du
altid velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf.
98 46 76 77 / mail: saeby@golf-klub.dk
De faste deltagere er sponsorkredsen i Sæby
Golfklub.
Programmet for resten af sæsonen er:
18.08.22: Oplægsholder Ivan Rafn, IT- og
forretningsdirektør Nordjyske bank
13.09.22: Oplægsholder Christina Ørskov, direktør
Ørskov Yard
11.10.22: Oplægsholder Birgit Hansen, Borgmester
Frederikshavn Kommune
11.11.22: Novembertur
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Turneringer

Norhvin Vinunivers

Siden sidste Golferen, har vi afviklet 4 turneringer. Vi

96 glade spillere mødte op til NorhVin Vinunivers
turneringen d. 26. maj! Turneringsudvalget og
matchsponsor bød velkommen og samtidigt
indviede vores nye renseplads med en flaske bobler,
som Nikolai fra Norhvin sablede så flot, som
forventet. Teamet bag projektet fik stor applaus - og
de blev udpegede som dommere for konkurrencen
om at finde et godt navn til rensepladsen (alle kan
deltage, send bare en mail med forslaget)!
Der var god stemning blandt spillerne, på trods af de
store udfordringer med stormvejret... Det hjalp en
del, at Nikolai fra Norhvin holdt mellem hul 2 - 8 - 9
med lækre smagsprøver.
Efter matchen var der grillmad i caféen og
præmieoverrækkelse på terrassen!
Kæmpe tak til matchsponsor Nikolai og Norhvin!
Stort tillykke til alle vindere!
Godt kæmpet til alle!

har spillet Norhvins turneringen, Pinsemorgen,
International Pairs og Sommerturnering v/ Swedoor.
Der har igen været stor tilslutning, til glæde for både
matchsponsorer, turneringsudvalget og caféen. Du
kan læse mere om hver turnering på de næste par
sider. Hermed kalender for resten af sæsonen:
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 FiskeIndustri A/S

A-rækken (herre)
1. Jonas Andersen +2
2. Preben Kejser +3
3. Allan Kastrup +4

B-rækken (herre)
1. Erling Nielsen 32
2. Peter Holst-Hansen 32
3. Kurt Frandsen 31

C-rækken (herre)
1. Hans Jørgen Goth-Andersen 32
2. Kurt Nielsen 31
3. Søren Degn Christiansen 29

A-rækken (dame)
1. Gitte Guldbæk Røed 34
2. Anne Grethe Schneidereit 34
3. Annelise Goth 32
B-rækken (dame)
1. Elin Brøcher 37
2. Ulla Pedersen 34
3. Grethe Damsgaard Hillerstrøm 34

~9~

GOLFEREN
Sommer 2022 – Nr. 161

April 2018 – Nr. 140

Pinsemorgen

v/ Sæby Golfcafé

Turnering
Traditionen tro, afholdt vi Pinsemorgen turnering
v/Sæby Golfcafé søndag d. 5. maj med gunstart kl. 6,
hvor 80 morgenfriske spillere mødte op. Der var
selvfølgelig lidt køligt til at starte med, men der gik

A-rækken
1. Anders Fabricius / Kurt Frandsen 39
2. Christian Bæk / Kim Bæk 37
3. Allan Kastrup / Pernille Nielsen 36

ikke lang tid før man kun tage jakkerne af og nyde
solen. Turneringsformen var Greensome, som er 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! Tillykke til alle vindere!
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B-rækken
1. Mads Toftegaard / Emil A. Toftegaard 45
2. T. Carsten Kirkegaard / Johnny Holm 40
3. Lone Lythje Andersen / Per Åke Poulsen 39
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International Pairs
Som noget nyt i år, blev vi en del af International
Pairs familien. Denne parturnering spilles i flere
lande og i år er det første gang den kommer til
Danmark. Den blev afholdt søndag d. 26. juni i
lækkert vejr! Stemningen på banen var fantastisk og
spillerne var dygtige! Turneringen var åben og der
var en del spillere fra andre klubber.
Simon (Hjørring GK) og Philip (Ørnehøj GK) vandt i
fornem stil, og kan glæde sig til at skulle spille
Danmarksfinale på Great Northern d. 6. september.
Pøj pøj, drenge!

1.
2.

Du kan læse mere om turneringen, betingelser m.m.
HER.
Stort tillykke til dagens vindere og tak til alle der
deltog! Mange tak til International Pairs for en god
turnering og lækre præmier!

Vinderne Simon og Philip som går videre og
skal spille Great Northern til september.
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3.

Simon Tollerup Nielsen, Hjørring GK
/ Philip Valentin, Ørnehøj GK Bak 47
Thomas Winther Larsen, Sæby GK
/ Janni Jæger Christensen, Sæby GK 44
Claus Munk Andersen, Sæby GK
/ Jan Madsen, Løkken GK 44
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Sommerturnering v/
Swedoor
Sommerturnering v/Swedoor fredag d. 1. juli. Høj
solskin og meget få dråber.
112 spillere deltog i denne festlige turnering, med
Texas Scramble og masser af sjove tiltag på banen,
som gjorde dagen ekstra god. Der var god stemning
rundt på banen. Alle 28 hold spillede godt og der var
hård kamp om det kæmpestore præmiebord - hele
28+ individuelle præmier.
Tusinde tak til Matchsponsor Swedoor for en kanon
dag og mange lækre præmier!
Tillykke til alle vindere!
Tusinde tak til ALLE der hjalp med at gøre dagen
speciel - vores keepere, alle frivillige og vores
cafépersonale! Også stor tak til alle der var med!
Fedt med stor tilslutning!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thomas Egetoft / Lone S. Egetoft /
56 pts
Flemming Hjorth / Jens Mølgaard
Simone Biegel / Allan Biegel /
56 pts
Chris Møller Andersen /Radi Pedersen
Karsten Thiessen / Brian Hansen /
55 pts
Ricky Werner Gade / Klaus Petersen
Peter Pedersen / Kurt Nielsen /
54 pts
Nikolaj Bijl / Erland Lindgren Jensen
Jakob Bak Højbjerg / Jeppe Bak Højbjerg /54 pts
Jette Jensen / Erik Nyholm Thomsen
Carsten Petersen / Synøve Petersen /
54 pts
Anton Justesen / Merethe Gaardbo
Hauke Thiessen / Morten H. Sørensen / 52 pts
Kim Bæk / Torben S. Pedersen
Kell Bjerg / Per Åke Poulsen /
52 pts
Margit Lythje Bjerg / Bent Ebbesen
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Aktiviteter
Arbejdsdag tirsdag d. 14. juni

Uge 26 – Fritidsklubberne i Sæby, Skagen og
Frederikshavn var samlingssteder for børn og unge
for at forankre aktiviteterne i nærmiljøet - under
navnet Sommercamp etableret af kommunen. I den
forbindelse havde vi besøg af 36 dygtige unge

Et stærkt team frivillige var endnu engang klar til at
hjælpe med diverse opgaver på banen, ved
klubhuset og på rangen.
De gav en hånd med følgende opgaver:
•

mennesker, som skulle prøve kræfter med golf. Vejr

Eftersåning af bare pletter på nyetablerede
område langs med åen, bunkere m.fl.

og stemning var gode. Vores allesammens Pro Jakob

•

og vores fantastiske frivillige (fra junior- og

Klipning og rengøring af hæk og på
terrasseområdet

eliteudvalget) havde forberedt sjove aktiviteter og
tog godt imod børnene. Det blev til halvanden times
golf, sjov og fællesskab. Tak for besøget!!! Vi håber I
syntes om golf, og I er altid velkommen tilbage.

•

Rensning af bænke på banen

•

Buskrydning diverse steder

•

Kantning af stier /fjern ukrudt

•

Buskrydning og opsamling af bolde på
rangen udenfor ”hegnet”

Efter tre timers arbejde var der aftensmad i caféen,
og tre frivillige gik direkte ind for at hjælpe med
serveringen.
ALLE vores frivillige er simpelthen fantastiske –
vi får utrolig meget hjælp til mange forskellige
opgaver og TAK er kun et fattigt ord!
Fantastisk indsats – hele året rundt!

Out of bounds
Vi har lavet en aftale med Out of Bounds om
opsamling af bolde i søer og vandløb - vi får
0,50 kr. for hver indsamlet bold.
Den 5. juni havde vi besøg af dykkere for at indsamle
bolde i søerne/åen. Der var ingen hindringer i at
spille helt normalt. En måned senere fik vi rapporten
og der blev indsamlet 6000 bolde. Det er vildt!
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Banen
Greens

•

Vi har igennem de seneste tre – fire sæsoner
oplevet, at når vi prikker og propper vores greens og
ellers følger vores plejeplan, at der begyndte at
opstå større og større problemer med vores rodnet.
For at en green skal præstere optimalt i så stor en
del af sæsonen som overhovedet muligt, er det
vigtigt at vækstlaget som græsset gror i, har den
rigtige sammensætning for rodvækst, dræning og
gødningsoptagelse. Vores greens har efterhånden
mange år på banen og er desværre ikke bygget som
man gør nu om dage, for at det skal være optimalt.
Dette begynder nu at give os problemer i forhold til
at holde den gode spilleoverflade.
Udfordringen
Det der sker i øjeblikket er, at jordsandmaterialet
begynder at falde sammen og derfor bliver forsuret.
Dette gør, at rødderne ikke vil ned, og
græsoverfladen derfor bliver løs og tørrer hurtigt ud
(brune pletter områder) og er meget mere
modtagelige for svampetryk. Når man så kører ud
for at prikke greens får man nogle store skader på
enkelte greens. I denne omgang er det på 1, 10 og
putting green men der er også andre der desværre
begynder at reagere på den forkerte måde. Vi har
haft eksterne konsulenter på at tage jordprøver, PHtest og kompressionsprøver for at finde den bedste
løsning.

Dette er selvfølgelig ikke optimalt i sæsonen men vi
bliver nødt til at reagere for at se om vi kan løse
problemet på denne måde. Derfor vil vi i første
omgang koncentrere os om green 1, 10 og putting
samt nogle få punkter på tre andre greens, som også
er begyndt at visse samme tegn.
De pågældende greens vil desværre blive noget
anderledes i en periode især på grund af den store
mængde sand og store prophuller, men vil
selvfølgelig blive rullet og plejet så de kommer
hurtigt tilbage igen.
Resultatet af dette arbejde kommer vi til at følge
nøje, da der skal gå resten af sæsonen for at vi kan
se om der kommer noget positiv effekt, som vi
selvfølgelig håber på. Arbejdet blev igangsat d. 13.
juli, hvor både keepere og frivillige gjorde en stor
indsats.

Hvad gør vi så?
Hvis problemet udvikler sig drastisk, er det
nødvendigt at omlægge hele greens og dette er
mulighed 1, som vi desværre ikke har af økonomiske
årsager, da en nyanlagt green koster ca. 100.000 at
lave. Mulighed 2 vil koste ca. 15.000,- pr. green (alt
efter størrelse). Der vil komme til at ske følgende:
•
•

•

Efterfølgende bruges speciel gødning
beregnet til at forbedre rodudviklingen.

Prikkes med store spyd (19mm) i dybden;
Efterfyldes med zeolit, som er et
jordstruktursforbedrende materiale i op til
12 cm under græsoverfladen;
Herefter dresses der kraftigt op med sand
og græsfrø;

~ 14 ~

GOLFEREN
Sommer 2022 – Nr. 161

April 2018 – Nr. 140

Hærværk

Lørdag morgen lukkede keeperne greenen og efter

Fredag d. 29. juli får vi nedenstående billeder fra

en grundig inspektion foretog de nødvendige

green 13. Der er tydelige tegn på kørsel på greenen

reparationer og åbnede den for spil igen.

og store skader. Med stor hjælp fra medlemmer og
gæster, som har spillet fredag eftermiddag, fik vi en
del informationer vi kunne bruge. Et par

Vi har efterfølgende også konstateret, at vores
nyplantede træer på hul 13 også er blevet ramt og er
nu knækket.

gæstespillere havde endda observeret køretøjerne
under selve hændelsen og kunne give os en god
beskrivelse. Vi siger mange tak for alle der tog sig tid
til at henvende sig med informationer. Er der en eller

Vi er noget rystede og chokerede over hærværket
og har selvfølgelig politianmeldt det.

flere af jer der sidder med oplysninger, må I endelig
sige til.

Øverste billeder – før reparationen
Billede til venstre – efter reparationen
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Gode huskeregler

Hvad skal man gøre ved lynnedslag?
Sommeren er i gang og vi har allerede oplevet det

1. Alle skal booke OG bekræfte inden der slås ud
på 1. tee. Dette er jeres bevis for aktivt medlemskab
og derudover et vigtigt koordineringsredskab i det
daglige arbejde for især greenkeeperstaben mens

første tordenvejr over golfbanen. Der er vist ingen
der er i tvivl om, at det er farligt at befinde sig på
golfbanen når tordenvejret rammer os. Husk derfor,
at bulder og brag i det fjerne skal tages alvorligt.
Søg henne til en af vores shelters - v/ hul 2 og hul 11

også de øvrige ansatte. Desuden er statistikken
vigtig – bruges i forskellige sammenhænge, både på
daglig basis og i forbindelse med

(kan altid ses på scorekortet). Kan du ikke nå det, så
skal du gøre følgende: søge det laveste punkt i det
nærmeste terræn og sætte dig på hug med samlede

udviklingsstrategier.

fødder og hovedet mellem benene. Hold dig så vidt

3. Ret nedslagsmærker op – dette kan vi aldrig sige
nok! Vores keepere og deres hjælpere gør ALT for,

muligt væk fra træer og dine golfkøller.
God og sikker tur til alle

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!
Husk også affaldssortering på banen

Udfrodringer på rangen
Som mange af jer nok har bemærket, er der

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.

problematisk få bolde på rangen lige p.t. Vi har lagt
4.000 bolde i maskinen i år men vi har oplever stort
svind ved bolde der er enten er slået i skoven eller
forsvundet på anden vis. Vi laver opsamling så
hurtigt som muligt og håber på jeres forståelse for
denne situation
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Pro

Regionsgolf

Jakobs kontrakt stod til genforhandling. Heldigvis

Vores klub blev igen i år repræsenteret i Regionsgolf.

var begge parter meget enige om at fortsætte

Vi stillede op med 4 hold i ABCD Vest og 2 hold i

samarbejdet, til glæde for os alle sammen!

Superveteranerne.

Fredag d. 1. juli skrev bestyrelsen og Jakob har under

Der spilles hulspil, og selvom det er en kamp, er der

på en ny 3-årig aftale.

også et socialt aspekt til det, hvor alle spillere spiser

Vi glæder os til flere år sammen med vores dygtige,

sammen efter kampen.

tålmodige og imødekommende Pro!

Puljespillet er slut og det lykkedes desværre ikke
vores hold om at komme videre til finalerne.
Vi er glade for, at der var så mange spillere der
deltog (også som reserver) og kæmpede for Sæby
Golfklub. TAK FOR DET!
Vi håber på stor tilslutning igen næste år!

Klubber i klubben
Der er Slotsbrødre, Slotssøstre, Damedag, Herredag
og Kaniner – de spiller på forskellige dage og
tidspunkter. De er åbne for både nye og garvede
golfspillere – der er fokus på både golf og socialt
fællesskab.
Klubber i klubben er for hygge, socialt samvær og
masser af golf. Du kan læse mere om de enkelte
klubber på vores hjemmeside HER.
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Hole in one

22. juli 2022
Per Andersen fra Brønderslev Golfklub på hul 6!!! Per

sponsor Spar Nord Sæby

fortæller, at dette er hans 4. hole in one på 25 år.

9. juni 2022

udover Pers medspillere, flere andre til stede som var

Tim Agerskov har lavet Hole in One på hul 16 under

med til at fejre Per med et glas whisky!

Herredagens ugentlige turnering torsdag d. 9. juni!!!

Stort tillykke med det ultimative slag!

Det giver vist ovenikøbet lidt ekstra godt på

Stort tak til whisky sponsor Spar Nord Sæby!

Glæden er dog absolut ikke blevet mindre! Der var,

scorekortet.
Stort tillykke med det ultimative slag!
Stort tak til whisky sponsor Spar Nord Sæby! Vi er
sikre på, at Tim har nydt sejren med sine medspillere
og de øvrige herredagsspillere i klubhuset.

Hole in one ”ude”
31. juli
Jørgen Nielsen – Hirtshals Golfklub, hul 6
7. august
Kresten Steen – Frederecia Golfklub, hul 15
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Hold din fest i
naturen

- Alle var glade for at komme lidt ud og nød
weekenden, så vi tænkte: hvorfor ikke give andre

Coronakrisen gav dem en idé:

den mulighed? Siger Eric Christensen.

Hold din fest i naturen
Da lejrchef og ejer af Hedebo Strand Camping i Sæby
skulle giftes, forhindrede coronarestriktioner ham i at
invitere mange mennesker med på Rådhuset. Men så
fik han en idé, der lå lige uden for døren.

Stræk festen i flere dage
Campingpladsen har to festsale. Den ene med en
stor terrasse og udsigt over Kattegat. Den anden har
swimmingpoolen som nabo og pladsens populære
minigolfbane og andre udendørsaktiviteter lige ved
hånden. Derudover giver de 16 hytter med plads til

Oktober 2020 var det tid til at give hinanden det
formelle ja for Eric Christensen og Lene Krüger, og
det ville de gerne fejre med de allernærmeste. På

4-6 overnattende mulighed for, at gæsterne kan
blive og måske spise brunch i caféen dagen efter

Rådhuset forhindrede coronarestriktioner dem i at

festen.

mødes, så de to fik en idé, der fremover også

- Festsalene har primært været brugt af vores

kommer andre til gode:

campister, og de skal selvfølgelig også fremover
have fortrinsret. Men nu har vi åbnet for, at alle kan

- Vi fik borgmesteren til at vie os på stranden her
ved campingpladsen, og så inviterede vi vores

få muligheden, siger Eric Christensen.

nærmeste på en overnatning i hver deres hytte. På

Her i 2022 har der været holdt konfirmationer,

den måde kunne vi være sammen uden at være for
tætte, da vi jo alle på det tidspunkt var bange for at
blive smittede med corona, fortæller de to.
Det blev til et par hyggelige dage med bryllup på

fødselsdage og bryllupper med mad fra Café
Hedebo på campingpladsen. Indtil videre er det kun
muligt at holde fest her, når campingpladsen er
åben. Lejrchefen overvejer dog på sigt også at holde

stranden og lidt mad i campingpladsens store

festlokaler og hytter åbne efterår og vinter.

festlokale med plads til 60 personer om lørdagen.

Måske er et bryllup på stranden med overnatning for

Søndag blev naturen og pladsens faciliteter nydt i
fulde drag, inden turen gik hjemad igen.

alle gæster en idé?

Fotos: Jimmy Lind

~ 19 ~

GOLFEREN
Sommer 2022 – Nr. 161

April 2018 – Nr. 140

Danmarksturneringen

Resultater fra alle kampe:

2. runde i Danmarksturneringen

3. division vest
Taber ude mod Hjørring (5,5-6,5)

Dameholdets beretning
”Golfsæsonen er på sit højeste og i weekenden var
endnu en turneringsweekend.
Dameholdet spillede lørdag ude mod Hirtshals.
Vejret viste sig fra sin blæsende side. Med os denne
gang havde vi en holdkaptajn, som kunne holde de
spillende informeret om de øvrige spilleres score,
det var en rigtig dejlig oplevelse. Vi mødte et hold
som, spiller med i kvalifikationsrækken for første år.
Søde og venlige spillere. For første gang i denne

resultat fra lørdagen, da vi søndag spillede mod
Hvide Klit på deres flotte og velholdte bane. Vejret
viste sig fra sin bedste side, høj sol og næsten ingen
vind. Men denne dag måtte vi bare konstatere at
modstanden var for stor, da vi mødte nedrykkerne

vores medspilleres resultater.”

Taber ude mod Dronninglund (4-8)
Vinder hjemme mod Læsø (9-3)
2. plads i puljen
Damer kval.

3. plads i puljen

Så var det bare om vi kunne følge op på det fine

holdkaptajnen med til at holde os informeret om

Herrer kval.

Taber ude mod Hvide Klit (0-9)

det var en rigtig dejlig følelse.

Sæby med et nederlag. Også denne dag havde vi

3. plads i puljen

Vinder ude mod Hirtshals (7-2)

sæson kunne vi tage hjem med en sejr i bagagen,

fra sidste sæson, og vi kunne tage turen tilbage til

Taber hjemme mod Aabybro (2-10)

Senior kval.
Vinder ude mod Dronninglund (13-0)
Taber ude mod Frederikshavn (3-10)
1 plads i puljen
Godt spillet, alle sammen.
Sidste turneringsweekend er lige om hjørnet –
det er nemlig d. 13. – 14. august.
3. division spiller hjemme begge dage og ALLE
vores hold spiller hjemme om søndagen.
Kig gerne forbi og se lidt golf samt giv lidt
opbakning til spillerne – herrer kval. og senior
kval. har gode chancer for at vinde deres
respektive puljer.

Dameholdet – udekamp mod Hvide Klit
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Caféen

Menukortet kan I se HER.

Maiken og Natasja har været godt i gang med
diverse arrangementer i juni måned, samt det
daglige salg i caféen. Med stor hjælp fra frivillige, har
vi klaret både arrangementerne og har samtidigt fået

Telefon: 55 21 85 01
Besvares KUN i åbningstiderne, ventetid kan
forekomme.

hjælp til at dække tidspunkter på dagen, hvor de
ansattes timer ikke rækker til.
Vi ønsker at caféen skal fungere, for både
medlemmer og gæster, og i den forbindelse vil vi
snarest udsende et spørgeskema. Vi håber I vil bruge
lidt tid på at besvare det, så vi kan få så meget input
som muligt, og kan arbejde med videreudviklingen
af caféen.
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Åbningstider
Proshop:
mandag – torsdag kl. 9 – 16:30
fredag – lukket
lørdag – søndag kl. 9 - 14

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

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 kl. 9 – 18 (køkkenet åbner kl. 13)
Tirsdag - torsdag kl. 9 – 21 (køkkenet åbner kl. 13)
Fredag - søndag kl. 11 – 17

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

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

~ 22Medieudvalg
~
(herunder Golferen):

Jørn Sivertsen

