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Golfsæsonen 2018 
Formanden fortæller:  

 Foråret er heldigvis kommet, 
og aktiviteten stiger i Sæby 
Golfklub 
Vejret er strålende i skrivende 
stund, og Alex sørger som 
sædvanligt for at hygge omkring 
os på terrassen, ved at sørge for 
det ser flot ud. 

Så omgivelserne er gode, til at nyde en velfortjent 
forfriskning efter en golfrunde, og selvfølgelig 
også lidt socialt samvær. 

Nye Medlemmer 

Her har de to første åbne hus arrangementer 

ledet af begynderudvalget og Jacob i fint 

samarbejde. Vejret har heldigvis været fint og det 

har resulteret i 26 nye prøvemedlemmer. Alle 

aldersklubber er repræsenteret og det er positivt 

for Sæby Golfklub. Alle medlemmer opfordres til, 

at støtte op om begynderudvalget og deres store 

arbejde, så vi kan få endnu flere nye medlemmer i 

Sæby Golfklub. 

4 Golf 

Det gode samarbejde fortsætter på andet år.  For 

kun kr. 800 årligt, kan man spille gratis på 

banerne i Dronninglund, Blokhus og Ørnhøj. 

Henvend jer til Inge, så i også kan få glæde af 

denne gode mulighed. 

Vejrguderne har vi styr på 

Det er kun turneringsudvalget der har denne gode 

forbindelse. Vi ser frem til et godt golf år 

vejrmæssigt, så vores medlemmer kan få rigtigt 

meget glæde af den betalte kontingent. 

Vi ønsker alle en god golfsæson 

 

Sæby Golfklub 

Svend Larsen  

Bestyrelsesformand

 

  

Kilde: Tv2 Vejret 
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Greenkeepers info 
Greenkeeperne fortæller:  

Foråret i Danmark er meget specielt i år. Ovenpå 

den vådeste vinter i mands minde har vi så det 

tørreste forår i lige så lang tid. Det har selvfølgelig 

gjort det svært at få tingene til at gro ordentligt på 

banen, inklusiv greens, fairways og diverse 

reparationer, da det ikke er alle steder vi har haft 

mulighed for at tilføre vand, og samtidig har vi haft 

problemer med vandingsanlægget.  

Hullerne på greens er nu efterhånden ved at være 

lukkede, men den øgede tilførsel af diverse af 

vand og gødning på greens har så (som de 

tidligere år) fremprovokeret kraftig blomstring af 

en-årige ukrudtsgræsser. Vi vertikalskærer ekstra 

og sænker klippehøjden yderligere på greens for 

at få mere jævnt og bedre rul på greens. 

Resultatet af tørken kan ses på de drænrender vi 

har lavet, hvor man tydeligt kan se vores græs er 

tørret ud. Vi håber på at dette kan lykkes når 

vejrforholdene ændrer sig. Det har desværre ikke 

været muligt at vande disse render i det omfang 

det har været nødvendigt.  

Med venlig hilsen  

Greenkeeperne  

Greens vertikalskæres for at give mere luft til græsset og skærer 

udløberne over, så de lukker hullerne og gror sidelæns (ikke kun 

opad) 

Vi høster den uklippede rough for første gang (til stor ærgrelse for 

Proshoppens boldsalg, men endnu større glæde hos 

medlemmerne  ) 

OBS OBS OBS Der vurderes at være slået 

4.000 rangebolde i læhegnet allerede nu. Vi 

mødes på mandag den 28. maj kl. 17-18 og slår 

alle dem vi finder ind på rangen igen.  

Vi vil være TAKNEMMELIGE hvis I har 

 lyst til at hjælpe 
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Sæby Golf Café  
Keld fortæller:  

Velkommen til Maiken, som er ny medarbejder i caféen.  

Maiken er opvokset i Sæby, men bosat i Frederikshavn, og 

allerede et kendt ansigt blandt mange her i klubben.  

Vi håber I vil tage rigtig godt imod hende og hendes vindende 

væsen.

.   

  

Proshoppen  

 

HUSK, at Jakob også tilbyder banelektioner 

- det kan vi alle få brug for... 

 
                                                                               Og det hjælper: Se selv her ligger han på fairway  

… især formanden   
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DGU Elite Tour II damer, piger og Girls Only 
 

Som tidligere skrevet har vi været så heldige at få ovenstående turnering til Sæby i denne sæson, et ønske 

som vi havde, så vi kunne give vores egne piger/damer fordel af hjemmebane. Turneringen afvikles over 2 

dage den 2. og 3. juni. Lørdag den 2. juni spilles der 36 huller, og efter de 2 runder, vil der være et cut, og de 

spillere som klarer cuttet spiller den afgørende runde om søndagen den 3. juni. 

Der vil komme rigtige mange og supergode spillere fra hele Danmark for at spille med i turneringen. Sæby 

Golfklub har på nuværende tidspunkt også tilmeldt 4 deltagere, nemlig Mette Janum Linkhusen, Zita 

Steenberg Christensen, Janni Jæger Christensen og Emma Bang.  

Vi har talt kort med det på papiret stærkeste Sæbykort, Mette Linkhusen, og hun har et ønske om at se så 

mange tilskuere som overhovedet muligt på banen i de 2 dage turneringen varer, og klubben kan kun 

opfordre Jer alle til at møde op og støtte pigerne og samtidig se en masse god golf. 

Skulle der være nogle af Jer som tænker, jeg vil da også gerne give en hånd med til arrangementet, så er der 

også rig lejlighed til dette, se opslaget om hjælp nedenfor: 

 

Vi har brug for H J Æ L P 

 

Vi mangler forcaddies til hul 3,4,13,14 og 18 den 2. og 

3. juni i forbindelse med ranglisteturneringen, der 

afholdes af DGU.  

Der vil blive holdt informationsmøde inden, og man 

indgår som skiftehold med 2 personer på hvert hul.  

Alle spørgsmål kan rettes til Jørgen Nielsen 30 95 10 

46 eller Kim Albæk på tlf. 27 14 94 01 
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Hole in one: 10. maj af Elin Brøcher

 

”Jeg har altid drømt om at gå i en bold  

hvor min medspiller laver hole in one” fortæller Elin 

til klubsekretæren, som nysgerrigt spørg ind til 

hendes historie og oplevelse med at slå det perfekte 

slag. Dét slag vi alle sammen drømmer om.  

Under MR. Turneringen Kr. Himmelfarts dag er Elin 

Brøcher klar til at slå ud på hul 6. Hun rammer altid  

greenbunkeren her siger hun, og ganske vist så har 

bolden lige den retning også denne dag.. Eller har 

den? Den rammer i hvert fald ned og triller mod 

højre og Linda & Per Åke jubler, - den går i cuppen.. 

Nej nej siger Elin, men jublen fra medspillerne får 

spillerne på teested 7 til at løbe hen og tjekke og 

ganske vist, - den er i. HOLE IN ONE af ELIN 

BRØCHER og hermed velfortjent plads på wall of 

fame i klubhuset.  

Efter runden var Elins bold blandt de sidste der kom 

ind fra turneringen, og den gode nyhed var 

selvfølgelig rygtes så der ventede stående applaus 

fra alle deltagerne og en kongelig modtagelse. ”Jeg 

følte mig som en dronning for en eftermiddag” 

fortæller Elin, som dog ikke lod sig slå ud af 

bedriften men lavede en imponerende score på 36 

for runden.  

Endnu engang stort tillykke, og hvem kunne ikke 

drømme om at gøre hende kunsten efter, og dele 

Black Label Whiskyen sponsoreret af Spar Nord 

Sæby med 95 glade medspillere 

Elins flotte bedrift indrapporteres til DGU,  

som sender bevis og sponsorgaver for  

at ønske yderligere tillykke.  
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Ændring af golfreglerne fra 2019 
 

Som I måske ved så kommer der til at ske nogle 

ændringer af golfreglerne gældende fra sæsonen 

2019. Der er allerede nu nogle medlemmer, som 

har efterlyst information om dette, men vi har valgt 

at følge rådet fra Dansk Golf Union om, at vi først 

afholder informationsmøder og regelaftner, når vi 

når hen til slutningen af 2018.  

Klubben vil afholde arrangementer i slutningen af 

2018 og inden sæsonen 2019 starter. 

Nu sidder der sikker igen nogen, som meget 

gerne vil vide noget mere, men I må altså væbne 

Jer med tålmodighed, og husk vi spiller efter de 

samme regler, som vi plejer at gøre. 

Og et godt råd, hvis du er i tvivl, så spil bolden 

som den ligger  

 

 

Og et godt råd, hvis du er i tvivl, så spil bolden 

som den ligger  

 

 

Nu sidder der sikker igen nogen, som meget 

gerne vil vide noget mere, men I må altså væbne 

Jer med tålmodighed, og husk vi spiller efter de 

samme regler, som vi plejer at gøre. 

Og et godt råd, hvis du er i tvivl, så spil bolden 

som den ligger  

 

 

  

Persondataforordningen 

Det vælter i øjeblikket ind med mails fra alverdens virksomheder lige i øjeblikket, som skal nå at fortælle der 

er styr på persondataforordningen inden deadline 25. maj.  

Sæby Golfklub er ingen undtagelse, og vær ikke i tvivl om at vi passer godt på Jeres data og ved hvordan vi 

skal behandle dem. I får mere information i form af vores udarbejdede persondatapolitik en direkte mail og 

på hjemmesiden en af de allernærmeste dage. 
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Nye vejviserskilte ved klubhus og 

parkeringsplads

Takket være Sparekassen Sæbys Fond har vi 

netop fået vejviserskilte opsat ved klubhuset og 

parkeringspladsen, så nye ansigter forhåbentlig 

bedre kan orientere sig om beliggenheden af 

vigtige ting som Driving Range, parkeringsplads 

osv. osv.  

Skiltene er produceret i tæt samarbejde mellem 

Harde Stål og Bouet Skilte  

(begge guldsponsorer i Sæby Golfklub) 
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26 prøvemedlemmer er startet op 

- næste hold begynder 29. maj kl. 17.30

Vores åbent hus arrangementer har været et 

tilløbsstykke i år – og heldigvis for det som 

formanden skriver i sin introduktion.  

Kender du nogen som kunne blive hooked på golf, 

så send dem til vores næste åbent hus 

arrangement søndag den 27. maj kl. 10 

HUSK, at du som medlem belønnes med et 

gavekort på kr. 400,- til enten Proshoppen eller 

Sæby Golfklub når vedkommende har betalt sit 

prøvemedlemskab.  

Vi sørger for udstyr, undervisere og højt humør, 

så alt de skal sørge for er påklædning der passer 

til vejret 

 

 

 

Programmet er:  

Kl. 10.00 Velkomst 

Kl. 10.15 Udslag og undervisning på Driving  

Range 

Kl. 11.15 Putting og konkurrence 

Kl. 12.00 Frokost og orientering om 

begynderhold/-forløb.  

Kl. 13.00 Tak for i dag 

 

 

 

NÆSTE ÅBENT HUS:  

Søndag den 27. maj kl. 10.00 
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De små historier fra dagligdagen  

 

 

  

… en stolt (og 

småskør) sekretær, der 

ikke vinder nogen 

nationale priser på 

området – men har fået 

pokal af kollegerne. Det 

er også meget mere 

værd jf. hende  

Sponsornetværksmødet i maj måned var godt besøg og 

oplægsholderen Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm, 

som gav hans bud på en økonomisk vejrudsigt nationalt 

og internationalt. Virkelig spændende morgenmøde. I 

juni måned skal vi ud af huset til Trafikcenter Sæby Syd, 

som er ny sponsor på klubturnering 16. september 

På Driving Range har vi haft besøg af 

Bette Bo (Entreprenør Bo Andersen, Sæby 

og hulsponsor på hul 13) med en af hans 

store maskiner, og i netop skrivende stund 

knokler Allan Kristiansen og Lynge 

Lindgren med fliser på området.  

Det bli’r fantastisk  
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Fra baneudvalget:

Kære medlemmer 

Jens – vores Greenkeeper – har listet en række opgaver op som han gerne vil have nogle frivillige til at 

udføre. Der er både engangsopgaver og opgaver der skal udføres med mellemrum. Engangsopgaverne kan 

sagtens spredes ud over flere/mange dage. Man er meget velkommen til at melde sig individuelt, eller samle 

en lille gruppe (behøver ikke at være personer fra denne liste), som så melder sig samlet til en eller anden 

opgave. Interesserede kan melde sig på mail til undertegnede eller direkte til Jens på jbj-saeby@golf-

klub.dk. Der behøver ikke at være en holdkaptajn, men det ville være rart hvis der er en kontaktperson. 

Opgaverne er følgende: 

Engangsopgaver: 

 Rengøring og evt. maling af bænke og skraldespande på banen 

 Rengøring, renovering og evt. maling af broer over åen 

 Flytning af brændestabler fra forskellige steder på banen 

 Træbeskyttelse på lynshelters 
 

Opgaver med mellemrum: 

 Vedligehold af bunkers på par-3 bane (rivning, ukrudtslugning, kantskæring m.v.) 

 Vedligehold af bunkers på stor bane (rivning (med traktor), ukrudtslugning, kantskæring m.v.) 

 Buskrydning på diverse steder på banen (med motordreven buskrydder) 

 Deltagelse på ”skovhold” til fældning, opstamning m.v. 
 

Med venlig hilsen  

Baneudvalget 

 

 

 

  

mailto:jbj-saeby@golf-klub.dk
mailto:jbj-saeby@golf-klub.dk
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Pinsemorgen turnering v/sponsor Tefal – 
OBH Nordica

Pinsesolen dansede lystigt, da de 70 spillere 

startede meget tidligt pinsemorgen. 

Der blev spillet parturnering, og følgende vindere 

blevet kåret. 

Per Engberg/Hans Bundgaard           40 point 
Oscar Sjøkvist/Peter Eskild Nielsen   40 point 
Bjarne Blom/Michael Christiansen     39 point 

Sponsor for turneringen er Tefal – OBH Nordica i 
samarbejde med DGU. 

Næste turneringer:  

De næste turneringer er den 5. juni, hvor der 

spilles Grundlovsturnering, og den 24. juni her er 

Spar Nord sponsor for klubturneringen - tilmelding 

kan ske via Golfbox. 

Efter de 2 ovenstående turneringer er der 

sommerpause, men den 5. august bliver der 

afholdt Sæby’s Bogholderi & Regnskabsturnering. 
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Den gode historie: At flytte til en anden 
klub

Når man altid har været medlem i den samme klub kan det være 

både intimiderende og forbundet med en del nervøsitet at skifte 

hjemmeklub. Finder man spillemakkere, hvordan er klublivet og vil 

man trives i det hele taget?!?! 

Her til nytår skiftede Karen Margrethe & Per Bredkær fra Sindal til 

Sæby i forbindelse med flytning her til byen, og de begyndte (som de 

fleste andre) først rigtigt at spille i april. Til gengæld  ser vi dem 

jævnligt i klubben, hvor de tropper de op til både klubber-i-klubben, 

arbejdsdage, regionsgolf og på alverdens øvrige dage – og altid med 

et smil på læben (også efter runden).  

Stor ros til både Karen Margrethe & Per for at de er vadet lige ind til 

os med træskoene på – men ikke desto mindre til alle medlemmerne 

her i klubben for at tage så godt imod nye ansigter   
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Åbningsturneringen ved Sparekassen 
Vendsyssel 22. april  
Standerhejsning og åbningsturnering  

Standerhejsning og åbningsturneringen fandt sted 21. april, da vi var nødt til at flytte den i 14 dage på grund 

af vejret. 

96 spillere var tilmeldt og der blev spillet i 5 rækker, 2 damerækker og 3 herrerækker. 

Resultaterne kommer her. 

Dame A   

Annelise Goth-Andersen  34 point 

Kirsten Nielsen 33 point  

Ingrid Harde  32 point  

 

Herre A   

Henning Jensen 36 point  

Frede Jensen  36 point  

Jakob Bech Thiessen 34 point  

 

Herre B. 

Helmuth Kvist Jensen 36 point  

Rasmus Kammer Sandager 35 point 

Frank Svendsen 33 point 

 

Dame B. 

Jytte Kammer Sandager 43 point 

Linda Christiansen 37 point 

Lone Skjærlund Egetoft 37 point 

 

Herre C 

Emil Schneidereit 43 point 

Flemming Sørensen 41 point 

Kurt Frandsen  41 point 
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Mr. Turnering 2018 

Kr. Himmelfartsdag var der 96 tilmeldte til Mr. Turneringen, en turnering med stolte traditioner. Mr. i Sæby har 

været turneringssponsor siden Sæby Golfklubs spæde start.  

Der blev spillet i 5 rækker, som var 2 damerækker og 3 herrerækker, herre A spille slagspil, mens de øvrige 4 

rækker spillede stableford. Her kommer top 3 i alle rækker. 

Dame A.    Dame B. 

Zita S. Christensen  35 point  Birgit. L. Mathiassen 42 point 

Jonna Ø. Kejser 35 point  Lone S. Egetoft 38 point 

Mette Janum Linkhusen 33 point  Mette Fabricius 37 point 

 

Herre A.    Herre B.  

Martin Michno  72 netto  Kent L. Christiansen 43 point 

Nicolaj Kastoft  73 netto  Rasmus K. Sandager 36 point 

Kim Bæk  74 netto  John Christensen  35 point 

 

Herre C.  
Anders Fabricius 39 point 

Gorm Houlberg 34 point 

Hans Jørgen Goth-Andersen 34 point  Til Elin Brøcher med HOLE IN ONE på hul 6 
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Kommunemesterskab 2018 
27.-29. april 

For allerførste gang blev der i storebededagsferien 

lanceret og afholdt Kommunemesterskabet i Golf 

for Frederikshavn kommune. 

Turneringen er et mesterskab i 3 rækker, med spil 

i Sæby Golf Klub fredag, Frederikshavn golf klub 

lørdag og afsluttende finalerunde søndag i 

Golfklubben Hvide Klit. 

Målet var at skabe en sportsturnering på tværs af 

klubberne i kommunen, for på den måde at styrke 

båndene klubberne imellem. Starten på en 

tradition, som gerne må føres videre i mange år 

frem. 

Turneringen en stor succes med 85 deltagere fra 

de 3 klubber. Alle havde en hyggelig weekend 

med masser af golf og socialt samvær på tværs af 

klubberne – og ikke mindst fantastisk vejr til golf 

alle tre dage. 

Banerne viste sig fra deres bedste side til trods for 

den lange våde og hårde vinter. Specielt Hvide Klit 

står allerede nu i storform. En stor tak til 

Greenkeeperne i de 3 klubber for at være med til 

at gøre arrangementet muligt. 

Med venlig hilsen turneringsledelsen:  

Philip Larsen, Claes Mortensen & Jakob 

Borregaard

  

Frederikshavn Golf klub løb med den samlede sejr i konkurrencen klubberne imellem.  

Kommunemestre på bruttoscore blev 2 Sæbynitter: Jakob B. Thiessen & Mette J. Linkhusen, og 

herudover blev Emma Berg Axelsen, Sæby kommunemester i B-rækken (nettoscore) 
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Juniorerne 
Årets første junior-kredsturneringen 2018 blev afholdt 

lørdag den 14. april her i Sæby, så vores spillere havde 

fordelen af hjemmebane. Der var i alt 4 deltagere i 18-

huller samt 8 i 9-huller fra Sæby, Frederikshavn og 

Hjørring. Det var ikke så mange, men det er selvfølgelig 

tidligt på sæsonen og derudover havde Hjørring besøg 

af en venskabsklub, hvilket betød at de kun havde 2 

spillere med. Vi havde 3 spillere med til denne turnering 

(2 i 18-hullers turneringen, 1 til 9-huller) som alle 

spillede en rigtig flot turnering, vi skulle meget gerne 

have 2-3 stykker mere med til den næste.  

Efter sommerferien tænker vi endda at vi har i alt en 8-

10 spillere som potentielt kan være med i dette 

turneringssetup. Det er et rigtigt fint turneringsforløb 

som giver plads til både de helt nye i 9-hullers turnering 

samt de mere øvede i 18-hullers turneringen.  

Juniorerne er startet op med træning igen mandag og 

torsdag, og det er rigtigt dejligt at de fleste af sidste års 

spillere er mødt op igen. Derudover har vi haft tilgang af 

nogle nye også, det er vi altid rigtigt glade for. Året 

tegner lovende, og der er fuld gang i både træning, 

turneringer og de øvrige aktiviteter som vi har på 

kalenderen (Camps, super-fredage med match, m.m.) 

 

Velkommen til Sæby 

Golfklub 
Som led i en 2årig sponsoraftale med Nordjyske Bank får 

vi opsat et fantastisk flot skilt på vestvendte gavlende 

mod klubhuset. Skiltet byder velkommen til Sæby 

Golfklub og Nordjyske Bank er sponsor på gavlenden.  

Malerarbejdet og istandsættelsen er i fuld gang, og Jan 

Hæstrup, Peter Pedersen, Peter Chemnitz samt Helmuth 

Kvist laver den fantastisk flot inden Bouet Skilte monterer 

de endelige skilte. Vi glæder os til at vise Jer det endelige 

resultat. 
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En hilsen fra dame eliten 
Første turneringsweekend for dameeliten 

 

Sæby - Hjørring 

Lørdag d. 5. maj var førte turnering for damerne. 

Vi var meget spændte på om vi var klar, da 

opstarten til årets sæson har været lidt kort, pga. 

koldt og vådt vejr. 

Glade blev vi, da vi kunne se at vejret viste sig fra 

den bedste side, sol og stille vejr og i løbet at 

dagen blev det jo bare bedre .  

Og hvor er vi glade for at Jens (greenkeeper) har 

arbejdet på højtryk for at vi kunne spille på så fin 

en bane. 

I første match var der debut til Emma Berg 

Axelsen, som jo havde fået den bedste optakt, ved 

i weekenden op til havde vundet 

kommunemesterskabet. 

Sikken en sæsonstart, det blev til sejr hele vejen 

rundt. 

1. single Mette Janum Linkusen vinder 8 – 7 

2. single Ingrid Harde vinder 4 – 3 

3. single Emma Berg Axelsen vinder 7 – 5 

foursome med Zita Steenberg Chrisensen og 

Janni Jæger Christensen vinder 3 – 2 

 

 

Så det var en super dejlig start på dette års 

turnering, så håber vi bare på at vi kan følge op på 

den gode start i de kommende kampe. 

Sindal – Sæby 

Søndag d. 6. maj var vi igen klar denne dag skulle 

vi spille ude mod Sindal. Endnu en dag mødte 

dagen os med fantastik vejr. Sol og stille vejr, 

allerede inden vi startede ud, kunne vi iklæde os 

shorts  

Nu skulle det vise sig, om vi kunne følge op på den 

første turneringsdag. 

Men glade blev vi da vi kunne samles på hul 15 og 

konstatere, at det igen blev til sejr hele vejen rundt. 

1. single Mette Janum Linkusen vinder 8 – 7 

2. single Jonna Østergaard Kejser vinder 6 – 4 

3. single Ingrid Harde vinder 4 – 3 

4. foursome med Zita Steenberg Chrisensen og 

Janni Jæger Christensen vinder 4 – 3 

Det var en stor fornøjelse at komme til Sindal som 

var så gæstfrie og lod os vinde med 9 - 0 
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Det snakkede vi om i maj 2010 
Uddrag fra Golferen maj 2010: 
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Åbningstider:  

Proshop:  

Mandag – torsdag    9.00 – 17.00 

Weekender samt helligdage   9.00 – 15.00 

Sekretariat 

Mandag – fredag   9.00 – 14.00 

Sæby Golf Café 

Mandag – torsdag 10.00 – 21.00 

Fredag  10.00 – 18.00 

Weekender samt helligdage 10.00 – 20.00 

Kontaktoplysninger:  

Sæby Golfklub 

Vandløsvej 50, 9300 Sæby 

www.golf-klub.dk 

saeby@golf-klub.dk  

Telefon 98 46 76 77 

 

 

 

 

 

 

Sekretær   Pro 

Inge Thomsen  Jakob Borregaard 

Tlf. 98 46 76 77 Tlf. 20 32 68 66 

saeby@golf-klub.dk borregrd@hotmail.com 

Chefkeeper  Restauratør 

Jens Bjerregaard Keld Hansen 

Tlf. 29 62 86 77 Tlf. 26 12 08 90 

jbj-saeby@golf-klub.dk keld.hansen-123@godmail.dk 

BESTYRELSE:  

Formand Svend Larsen 60 23 75 77 

Næstformand Jørn Sivertsen 20 41 25 12 

Kasserer Else Steen 24 24 98 14 

Kim Albæk  27 14 94 01 

Kim Bæk  51 33 53 33 

Flemming Sørensen 30 58 19 02 

Kent Launing Christiansen 27 75 63 27 

UDVALG:  

Baneudvalg:  Kent L. Christiansen 

Baneudvalgsformand: Poul Thomsen 

Turneringsudvalg:  Jørn Sivertsen 

Handicapudvalg:  Jørn Sivertsen 

Regeludvalg:  Jørn Siversen 

Sponsorudvalg:  Kim Albæk 

Sportsudvalg:  Kim Albæk 

Begynderudvalg:  Flemming Sørensen 

Husudvalg:  Svend Larsen 

Banekontrol:  Svend Larsen 

Caféudvalg:  Jørn Sivertsen 

Juniorudvalg:  Kim Bæk 

Personale:  Svend Larsen 

Medieudvalg  

(herunder Golferen): Jørn Sivertsen 

 

Sommervejr og korte bukser – we love it     

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