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Af bestyrelsesformand 

Flemming Sørensen 

Vinter på vej 

Ovenpå en rigtig god sommer, med masser af golf i 

godt vejr, og med en bane der sæsonen igennem 

har stået rigtigt flot, er vi nu på vej ind i vinteren, 

med de følger det har på golffronten. 

Banen nåede lige at blive rigelig tør på et tidspunkt, 

men på det sidste er det så rigeligt opvejet. De 

mange tiltag fra sidste vinter, primært omkring åen 

og tee-stederne kommer nu til deres ret, det ser flot 

ud mange steder, og reparationerne af primært 

køreskader er ved at være ”usynlige”. Også de 

opfyldte bunkers begynder at ligne almindelig bane, 

så alt i alt en dejlig status på det nye normale. Dog 

forlyder det at det nye græs der er sået på de tee-

steder der ikke fik rullegræs, nok skal have ro indtil 

måske maj måned næste år, for at være robust nok 

til dagligt brug. 

Her i oktober har der været både lukkedage og dage 

uden kørsel på banen, det håber vi stabiliserer sig, så 

vi fortsat kan spille normalt. Desværre er det ikke 

noget specielt for Sæby Golfklub, mange andre 

klubber i Nordjylland har haft de samme 

restriktioner. Vi har også i denne tid den 

begyndende frost, som i perioden indtil græsset er 

sat helt i dvale, betyder forsinket start de morgener 

hvor der er rim på banen. 

På denne tid af året har også de fleste af 

aktiviteterne i klubben og klubberne-i-klubben haft 

deres afslutning, dette gælder både Brødrene, 

Søstrene, Damerne og Herrerne. Kaninerne slutter en 

anelse tidligere, da de jo gerne skal starte efter 



  

~ 2 ~ 

Efterår 2022 – Nr. 162 

 

 

 

 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

normal arbejdstid og være færdige inden det bliver 

mørkt. 

Årgangs- og klubmesterskaber blev som vanligt 

afholdt i efteråret, og her gælder den samme sang 

som de sidste mange år – det var en meget hyggelig 

weekend og der blev fundet mestre i en række 

grupper, men der var alt for få der stillede op. Det er 

mærkeligt, synes vi, at der normalt kan mønstres op 

mod 100 deltagere i turneringer, men bare fordi det 

hedder årgangsmesterskab skal der kæmpes for at 

få det halve antal på banen. 

Det sidste officielle tiltag på årets kalender er 

Afslutningsturneringen, der igen i år afholdes i 

samarbejde med Sæby Fiskeindustri, det plejer at 

være en sjov turnering og ender oftest i et brag af 

en afslutningsfest (Det har sikkert allerede fundet 

sted når dette læses). 

Denne sponsor, ligesom alle de øvrige, skal have en 

stor tak for igen i år at have støttet Golfklubben, 

rigtigt mange er heldigvis trofaste og forbliver 

støttende år efter år. 

Selvom nogle pakker grejet sammen og først vågner 

til dåd når forårssolen kommer frem, er der stadig en 

del der spiller hele vinteren og det kan godt 

anbefales. Der er som sædvanligt også en lille 

Vintergolfturnering hvor man kan vælge at tilmelde 

sig, der spilles som sædvanligt søndag 

morgen/formiddag uden tilmelding pr. gang, bare 

mød op så er der altid nogen at spille med. 

Uanset hvilken gruppe du som spiller hører til 

ønskes alle en god vinter, jul og nytår. Der skal også 

siges tak for det gamle år, både til alle 

medlemmerne, og til alle de frivillige der året 

igennem har hjulpet med stort og småt, det kan ikke 

siges ofte nok, at det er en absolut betingelse for at 

en klub som vores kan drives, at der en vilje til at 

hjælpe når der behov. 

Flemming Sørensen 

Formand for bestyrelsen 
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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 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. 

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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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 2023 

Golfringsamarbejdet fortsætter i 2023. 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 2023, 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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Rolf Hjortlund, hul 6 22. august 

Henning Haslund, hul 6 24. september 

Hole in one 

sponsor Spar Nord Sæby 

22. august 

Rolf Hjortlund valgte at spille to runder i går - han 

var noget spændt på hvordan det ville gå. De her 

billeder viser, at der absolut ingen grund var til 

bekymring - han lavede nemlig Hole in One på hul 6 

under runde nummer 2. Vi kunne med glæde 

overrække whiskyen, sponsoreret af Spar Nord 

Sæby, da Rolf kom ind sent på aftenen. Så SEJT gået, 

Rolf!! 

Stort tillykke med det ultimative slag! 

Stort tak til whisky sponsor Spar Nord Sæby!  

 

24. september 

Henning Haslund lavede nemlig Hole in One på hul 

6 under Medhjælperturneringen d. 24. september. Vi 

kunne med glæde overrække whiskyen, sponsoreret 

af Spar Nord Sæby, og Henning blev fejret med 

manér af alle deltagere i matchen. Så SEJT gået, 

Henning! 

Stort tillykke med det ultimative slag! 

Stort tak til whisky sponsor Spar Nord Sæby! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turneringer 

Siden sidste Golferen, har vi afviklet 4 turneringer. Vi 

har spillet Sæby´s Bogholderi og 

Regnskabsturnering, Spar Nord turneringen, 

Årgangs- og klubmesterskaber, 

Medhjælperturnering og Afslutningsturnering 

v/Sæby Fiske-industri. 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.  

Vi er i gang med at planlægge turneringskalenderen 

for 2023, hvor alle de hyggelige turneringer I kender 

så godt, er selvfølgelig fortsat på programmet.  

I år har vi haft en ny turnering – International Pairs. 

Læs mere om turneringen HER. 

https://denmark.internationalpairsgolf.com/
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A-rækken  

1. Nicolaj Karstoft -2 

2. Preben Kejser -2 

3. Søren Møller Sørensen -1 

 

 
B-rækken  

1. Thomas Winther Larsen 37 

2. Dennis Pilgaard 34 

3. Jørn Sivertsen 34 

 

 

C-rækken  

1. Kent L. Christiansen 40 

2. Anne Grethe Schneidereit 38 

3. Henrik Erlandsen 37 

 

 

D-rækken  

1. Lisbeth K. Erlandsen 41 

2. Ulla Pedersen 40 

3. Elin Brøcher 40 

 

 

Sæby´s Bogholderi og 

Regnskabsturnering 

Sæby's Bogholderi & Regnskab Turnering blev 

afholdt lørdag d. 14. august. Vejret viste sig fra sin 

absolut bedste side og der var god stemning både 

under og efter turneringen. 

Matchsponsor Lars havde sørget for lækker 

forplejning under runden og flotte præmier til 

vinderne. Niveauet var rimelig højt - man skulle 

nemlig være skarp hvis man ville være med i 

præmieuddelingen - f.eks. gik vinderen af 

slagspilsrækken i -2. 

 

Kæmpe tak til matchsponsor Lars fra Sæby´s 

Bogholderi og Regnskab for en fantastisk dag og 

den fortsatte støtte! 

 

Stort tillykke til vinderne! 
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A-rækken  

1. Thorkil Jørgensen -4 

2. Dennis Pilgaard -3 

3. Casper Christensen -3 

 

 B-rækken  

1. Flemming Kejser 42 

2. Kurt Frandsen 40 

3. Erling Nielsen 38 

 

 
C-rækken  

1. Torben S. Pedersen 42 

2. Henrik W. Henriksen 39 

3. Kell Bjerg 38 

 

 
D-rækken  

1. Karsten Smed 45 

2. Jette Marianne Jensen 42 

3. Lone Carner Søndergaard 41 

 

 

Spar Nord 

turneringen 

Spar Nord turneringen d. 28. august 

  

Søndag, lækkert vejr, glade spillere, masser af 

præmier og lækker forplejning - det er dét vi kalder 

for en vellykket dag på golfbanen! 

Spar Nord sørgede for forplejning både under og 

efter runden, og selvfølgelig fantastiske præmier. 

Der var hård konkurrence for præmierne - vinderen i 

A-rækken gik i -4, stableford rækkerne blev vundet 

med 42 i B, 42 i C og hele 45 i D-rækken! 

  

Stort tillykke til alle vindere! KÆMPE stort tak til 

Lasse og Spar Nord Sæby for den fortsatte støtte og 

for denne fantastiske dag! 
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A-rækken  

1. Erling Nielsen 39 

2. Allan Kastrup 38 

3. Thomas Winther Larsen 38 

 

 
B-rækken  

1. Niels-Chr. Madsen 39 

2. Anne Grethe Schneidereit 38 

3. Poul Thomsen 33 

 

 C-rækken  

1. Henning Haslund 43 

2. Helle Hansen 41 

3. Mette Fabricius 39 

 

 
Hold-rækken  

1. F. Mortensen / T. Jensen / H. Hansen / A 

Schneidereit 127 

2. N Madsen / P Nielsen / M Brassøe / H 

Haslund 126 

3. S Sørensen / K Frandsen / J Thorup Larsen / O 

Larsen 120 

 

 

Medhjælperturnering 

"Frivillige har ikke nødvendigvis tid, men de har 

hjertet" 

  

Det er i den grad aktuelt hos os, da vi har RIGTIG 

mange fantastiske hjælpere! Vi kan aldrig 

nogensinde takke dem nok - men i lørdags fik vi en 

mere officiel mulighed at vise vores taknemmelighed 

med den årlige Medhjælperturnering! Der var 

overskyet men ellers rigtig fint og stille vejr! 

  

Udover den individuelle stableford konkurrence var 

der også en holdkonkurrence. Der var god stemning 

på banen, masser af hygge og ikke mindst god golf. 

Henning Haslund lavede hole in one på hul 6 og det 

gav anledning til endnu mere fejring og hygge efter 

runden, hvor caféen havde sørget for lækker mad og 

bestyrelsen for præmier. 

  

TUSINDE MANGE gange tak til alle jer, der hjælper 

os med ALT muligt - stort og småt - det er 

uundværligt! 

Tak til alle der deltog i matchen! 

Tillykke til alle vindere og Henning for hans hole in 

one! 

TAK FOR JER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er INGEN opgaver der er for små, og vi har ofte 

brug for hjælp på banen, i caféen, i klubhuset og så 

meget mere. 

Har du tid og lyst til at hjælpe os med diverse 

opgaver i klubben, kan du sende en e-mail til 

Flemming Sørensen på fs-saeby@golf-klub.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fs-saeby@golf-klub.dk
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A-rækken  

1. Thomas Winther Larsen / Kim Bæk 42 

2. Per Åke Poulsen / Allan Biegel 40 

3. Hauke Thiessen / Morten Hvilshøj Sørensen 39 

 

 
B-rækken  

1. Torsten Storgaard / Kim Andernsen 47 

2. Leif Andersen / Kurt Frandsen 42 

3. Jens Mølgaard / Ole Rysholt 41 

 

 
C-rækken  

1. Karen Thomasen / Carsten Thomasen 42 

2. Jens Ole Sørensen / Lene Randers 40 

3. Leif Sørensen / Morten Nielsen 39 

 

 

Afslutningsturnering 

v/Sæby Fiske-industri 

Lørdag d. 29. oktober fejrede vi en god sæson med 

den traditionelle Afslutningsturnering v/Sæby Fiske-

industri og festmiddag efterfølgende. Vejret var 

lækkert og stemningen var højt - både på banen og i 

caféen - en helt fantastisk dag og aften! Caféen 

sørgede for lækker mad og drikkevarer. 

  

Lige efter forretten fik Formanden ordet og takkede 

for en god sæson, og gik videre til fejring af vores 

klubmestre. Vi fik forbindelse til Spanien, hvor vores 

Pro og en stor gruppe medlemmer befandt sig på 

efterårsgolftur. Blandt dem var vores klubmester 

damer Ingrid, som kunne "tage imod" sin pokal 

igennem skærmen. Klubmester Jakob var til stede til 

festen og kunne også tage imod sin pokal. Både 

Ingrid og Jakob holdte taler, hvor der især lød et 

stort tak til vores dygtige greenkeeperstab fra 

begge. 

  

Efter hovedretten var der præmieoverrækkelse 

sponsoreret af Sæby Fiske-Industri. Nærmest flaget 

var sponsoreret af Nordjysk Luftteknik. 

  

Tusinde tak til matchsponsor Sæby Fiske-industri og 

alle 88 spillere der mødte op! Tillykke til alle vindere. 

Tak for en rigtig god og festlig afslutning af en 

fantastisk sæson! 
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Danmarksturneringen 

Sidste kampweekend (13. – 14. aug)  

Alle vores hold spillede hjemme søndag og det 

gjorde det hele ekstra specielt!  

Der var både opbakning fra tilskuere og spillere 

Hvert hold afsluttede med spisning i caféen Hermed 

resultaterne: 

3. division - vinder lørdag og søndag.  

Herrer kval - taber lørdag og søndag. 

Damer kval - taber lørdag og vinder søndag. 

Senior kval - taber lørdag og vinder søndag. 

Ingen af vores hold kvalificerede sig om oprykning, 

seniorholdet var dog enormt tæt på - kun 1 point 

afgjorde det.  

Vi er SÅ glade for sammenholdet i truppen og de 

mange, mange gode kampe! Godt spillet! Vi glæder 

os til sæson 2023. 
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Klubmestre anno 2022- Jakob & Ingrid 

Årgangs- og 

Klubmesterskaber 

3 – 4 september 

Årets mest spændende turnering, hvor vi skulle finde 

klubbens bedste spillere i hele 12 rækker – ung eller 

gammel – der var kamp til stregen i alle 

aldersgrupper. 

Årgangs- og klubmesterskaberne er nemlig ikke kun 

for de få der har en chance for at blive klubmester, 

nej det er for alle der ønsker at måle sit niveau med 

konen, naboen, børnene, bedsteforældre, klubber i 

klubben osv. Banen var som altid sat ekstra godt op 

af vores fantastiske greenkeeper team. 

Cafeen diskede som sædvanligt op med koldt fra 

hanerne og noget godt at spise, søndag var der 

buffet mellem de to runder. 

Udover ære og præmier, var der rig mulighed for at 

blive en stor del af et godt fællesskab, hvor man 

søndag eftermiddag, kunne komme rundt på banen 

og følge klubbens 3 bedste dame spillere og 12 

bedste herre spillere, der gik en tredje runde for at 

finde klubmesteren i hhv. dame og herrerækken. 

Det er os en stor fornøjelse at præsentere Årgangs- 

og Klubmestre 2022: 

 

Klubmester Damer 

Ingrid Harde 265 

Klubmester Herrer 

Jakob Beck Thiessen 208 

 

 

 

 

 

 

 

Mid-age Damer 

Janni Jager Christensen +34 

Senior Damer 

Ingrid Harde +36 

Veteran Damer 

Gitte Christiansen +85 (afgjort ved omspil) 

Herrer Junior 

Sebastian Winther Larsen +18 

Herrer 

Rasmus Kammer Sandager +15 

Mid-age Herrer  

Jakob Beck Thiessen -7 

Senior Herrer 

Nicolaj Karstoft +16 

Veteran Herrer 

Per Åke Poulsen +23 

Superveteraner Herrer 

Kresten Steen +38 (afgjort ved omspil) 

  

Stableford lørdag 

Søren Degn Christiansen 44p 

Stableford søndag 

Jakob Beck Thiessen 38p 

  

Vi er stolte af ALLE spillere, der stillede op og gjorde 

mesterskaberne spændende! 

STORT TILLYKKE til alle klubmestre!!! 
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Par3-banen forbedres 

Par3-banen har fået lidt ekstra opmærksomhed. 

  

Par3-banen er en vigtig del af golfklubben - det er 

her alle møder golf for første gang. Derudover er 

den rigtig god til træning og bruges flittigt af en del 

af vores medlemmer. 

Vi har haft ønsker om at udvikle på vores Par3-bane i 

noget tid og det lykkedes med at få gang i arbejdet. 

Nu er der to teesteder på hvert hul, således at man 

på en runde oplever 12 "forskellige" huller. Desuden 

er der komme nye, større måtter med bedre 

spilleoverflade. Der er nye bunkers et par steder, og 

et par andre er blevet sløjfet. 

Alt ovenstående udføres med henblik på at tilbyde 

en oplevelse, som kommer så tæt på golfspillets 

mange aspekter som muligt. 
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Banen 

En bane i udvikling 

I år har vores dygtige keepere fortsat arbejdet med 

teestederne og åen, selvfølgelig med god hjælp fra 

mange frivillige. TAK FOR JER! 

Gul tee på hul 7 blev taget i brug og de øvrige nye 

teesteder forventes at blive taget i brug til foråret.  

Teamet har arbejdet med renovering af green 1, 10 

og putting green. Der er blevet plantet flere træer. 

Der er blevet fældet træer og ryddet buske ved hul 2 

og 15, så åen og søen bliver mere synlige. P-pladsen 

har også fået en kærlig hånd. Alt dette er selvfølgelig 

gjort udover det sædvanlige arbejde med pleje og 

vedligeholdelse af banen.  

Vi har haft besøg af Thomas, DGU banekonsulent, 

for at vise de nye teesteder og tale om andre 

muligheder for forbedring af banen.  

Vi glæder os til at opleve den fortsatte udvikling af 

vores skønne bane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode huskeregler 

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 

også de øvrige ansatte. Desuden er statistikken 

vigtig – bruges i forskellige sammenhænge, både på 

daglig basis og i forbindelse med 

udviklingsstrategier.  

3. 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! 

Husk også 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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Stemningsbilleder fra banen – taget af medlemmer 

Tilbud fra Norhvin 

Nytårsmenu  

Menuen leveres kold men 99% færdig tilberedt - det 

kræver min. af tilberedning - alt leveres i emballage 

der kan tåle f.eks opvarmning i ovnen. Udførlig 

vejledning medfølger.  

- Snacks - krustader med fyld, chips m/trøffel 

- Koldrøget dansk laks, peberrodscreme, syltet 

rødløg, bagt rødbede, karse, sprødt 

- Rosastegt Oksemørbrad, svampesauce m/morkler, 

ovnbagt udvalg af løg og små ovnstegte kartofler. 

- Dessert - citrontærte m/marengscreme og 

minimarengs toppings 

Kr. 395,-/Pers 

Tilvalg - natmad - pølse, oste, pate og tilbehør inkl. 

brød/smør 

+ 75,-/person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytårs flødeboller 4 stk.  kr. 100,- (gratis ved 

bestilling inden 1/12 - Skriv GOLF ved bestilling) 

 

Velkomst bobler - Brut champagne kr 299,- 

Hvidvin - Chablis villes vignes kr 125,- 

Hvidvin - Chardonnay Californien kr 125,- 

Rødvin - ripasso Italien - kr 99,- 

Rødvin - Spatburgunder Tyskland kr 149,- 

Rødvin - Pinot Noir Bourgogne Gregorie bichot kr 

249,- 

Portvin Taylor tawny port 1 ltr  kr 299,- 

Demi sec cava (halvsød) kr 99,- 

Demi sec champagne kr 249,- 

Asti DOCG. (Sød) kr 125,- 

 

Bestilling HER. 

 

Menu skal afhentes 31/12 mellem 10-12 i Norhvin 

Vinunivers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://norhvin.dk/vare-kategori/nytaarsmenu/


  

~ 15 ~ 

Efterår 2022 – Nr. 162 

 

 

 

 

GOLFEREN 
April 2018 – Nr. 140 

Klubber i klubben 

September og oktober har været præget af 

afslutninger for vores klubber i klubben. Klubber i 

klubben er med til at skabe flere relationer på kryds 

og tværs i klubben – finde nye makkere og/eller 

hygge med de spillere du allerede kender. Du kan 

finde informationer om vores klubber i klubben på 

hjemmesiden – og vi kommer til at lave profiler på 

de forskellige klubber i klubben i de kommende 

udgaver af GOLFEREN.  

 

Juniorafslutning 19. september 

Texas Scramble og fælles spisning efterfølgende, 

hvor Maiken havde lavet super mad til de unge 

golfspillere. Det var en god afslutning på en god 

sæson i fantastisk vejr. 

Vores Pro Jakobs ord til juniorerne: "Tak for en god 

afslutning. Jeg syntes I er MEGA seje alle at spille 9 

huller og det var rigtig hyggeligt at spise med jer 

efterfølgende." 

På billedet kan I se nogle af vores seje unge spillere 

efter mandagens runde. 

 

 

 

 

 

 

Omtale i Sæby 

Folkeblad 

Har du set den fine artikel om vores dejlige klub 

med fokus på kaninerne?  

Vi kan kun være stolte af vores skønne medlemmer 

og de mange ildsjæle der giver en hånd med alt 

muligt - vi har det godt i Sæby Golfklub- 

Tak til Sæby Folkeblad for at sætte fokus på vores 

elskede klub og denne fantastiske sport!  

Du kan læse artiklen HER på side 8. 

 

Giv en gave til 

klubben 

Status gaver – I ER HELT VILDT GODE!!! 

Vi har indsamlet 140 gaver i skrivende stund!!! Det er 

SÅ fantastisk, og nu gentager vi det igen – MANGE 

TAK FOR OPBAKNINGEN! Vi får snart besked om 

hvor meget vi får i momskompensation for 21/22. 

Det skyldes jeres kæmpe hjælp og vi er sikker på, at 

banen og vores keepere vil have stor glæde af dette 

beløb til gavn for os alle sammen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.e-pages.dk/saebyfolkeblad/620/?fbclid=IwAR3hwIDjIPJRgJit8M1qehOd0TE3KqcnPgJsogq-UAO68Mddy7mHB3c9CXA
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Bestyrelsens strategiseminar d. 12. november 

Planlægning af sæson 2023 

Sæson 2023 

Årsskiftet nærmer sig 

Man skal melde ind senest d. 31.12. kl. 24:00 om 

eventuelle ændringer i ens medlemskab. Gør man 

ikke dette, fortsætter man i den kategori man hører 

til. Vær opmærksom på skift af type medlemskab – 

som f.eks. fra ungsenior til senior m.fl. Har du været 

prøvemedlem/kom-i-gang-igen i år går du over til 

det medlemskab der hører til din aldersgruppe.  

 

Kontingentsatser 2023 jvf. Generalforsamling d. 17. 

marts 2022 

Juniorer (op til og med 10 år) kr. 350,- 

Juniorer: Begyndere – uden banetilladelse kr. 550,- 

Juniorer med banetilladelse (fra 11 til og med 18 år) 

kr. 1.300,- 

Ungsenior (fra 19 til og med 25 år) kr. 2.300,- 

Senior kr. 6.385,- 

Pensionist (fra og med 67 år pr. 1. januar) kr. 6.260,- 

Passiv (ingen spilleret) kr. 650,- 

Long Distance kr. 2.800,- 

Long Distance SGN kr. 2.400,- 

Flexmedlemskab kr. 1.650,- 

Par3-bane senior kr. 1.400,- 

Par3-bane ungsenior  kr. 300,-  (19 – 25år) 

Par3-bane junior kr. 100,- (0 – 18år) 

Begyndermedlemskab (Prøvemedlemskab) incl. 

golfskole på eksisterende hold kr. 2.500,- 

 

Caféen 

Tak for en god sæson – tak for opbakningen! 2023 

bliver 3. sæson men egen café og vi glæder os til at 

kunne tilbyde jer endnu flere muligheder for 

spisning og hygge i forbindelse med private runder, 

turneringer, og øvrige arrangementer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sæbygolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Referat-Generalforsamling-2022.pdf
https://sæbygolfklub.dk/wp-content/uploads/2022/05/Referat-Generalforsamling-2022.pdf
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Fotos i GOLFEREN  

C. Thomasen, J. Christensen, N. Bijl & Sæby GK 

Sidst men ikke 

mindst… 
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Åbningstider 

Proshop:  

Kun ved aftale og når der er udsalg  

 

Sekretariat 

Mandag og onsdag 

kl. 10 – 13  

 

Caféen i Sæby Golfklub 

Lukket for vinteren 

Drikkevarer kan købes i klubhuset.  

Betaling via MobilePay. 

 

 

 

 

 

 

 

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

