
Årsberetning for Sebber Kloster Golfklub 2013 
2013 var et godt år for Sebber Kloster Golf Klub: - Klubhusbyggeriet kom i gang. - Den positive medlemsudvikling i 2012 fortsatte i 2013. - Nyt vandingsanlæg til greens blev etableret. 
 
Der var selvfølgelig også negative ting i 2013: - Medlemsudviklingen var positiv, men vi nåede ikke målene i Plan 100. - Greenfee indtægterne er fortsat under pres (selv om vi næsten nåede det budgetterede). 
 
Der har naturligvis været mange flere ”ups and downs” end listet ovenfor, men vi kan i sagens 
natur ikke inkludere alt her. 

Klubhusbyggeri 
Årets store projekt har været klubhusbyggeriet. Planen om en tilbygning til det eksisterende 
klubhus blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013, og vi gik herefter i gang med at forhandle de 
nødvendige aftaler på plads. 
Vigtigst af alt var at få en aftale på plads med Sebber Klosters ejer, Adam Saunte. Adam var 
heldigvis positiv overfor projektet, og vi blev hurtigt enige om 

1. En indsamling under DGI blev sat i gang. Medlemmer, der giver et bidrag her, kan trække 
det fra i skat. I skrivende stund har vi samlet kr. 137.800 ind (vi budgetterede med kr. 
100.000). 

2. En mangeårig lejeaftale vedrørende banen. Dette var nødvendigt, for at vi kunne optage et 
realkreditlån. Den endelige lejeaftale blev en forenkling af den eksisterende og den 
fastlægger lejen af hele baneanlægget (inklusiv greenkeepergård) i de næste 20 år. 

3. En aftale om overtagelse af det eksisterende klubhus. Igen en nødvendhed for at kunne 
optage de nødvendige lån. Det er svært at få lån til en tilbygning til et lejet hus! Prisen blev 
aftalt til kr. 150.000, men Adam gav os et flot tilbud: For hver en krone, som vi samlede ind 
i DGI indsamlingen, ville han slå en krone af købsprisen (aktuelt står vi altså til at skulle 
betale kr. 12.200 for det gamle klubhus). 

4. Aftaler med Nykredit, Spar Nord Bank og Jutlander Bank blev indgået. 
 
I forbindelse med indgåelsen af alle de nødvendige aftaler, skylder vi en stor tak til advokat Niels 
Pedersen og til Bjarne Svendsen, Spar Nord. 
 
Selve klubhusbyggeriet gik i gang i maj 2013. Hovedenterprisen gik til TL Byg, der i efteråret kunne 
aflevere et råhus til os. Herefter gik de frivillige i gang, og det må siges at være gået fantastisk. Leif 
koordinerede det frivillige arbejde, og hvad han og alle de frivillige har præsteret er imponerende. 
En stor tak til dem alle! 



Medlemsudviklingen 
Den negative udvikling i medlemstallet frem til 2011 var blevet knækket i 2012, hvor vi oplevede 
en markant medlemsfremgang. Dette var sket ved en massiv annoncering – specielt ved 
masseuddeling af flyers til private husstande. Indsatsen blev kaldt Plan 100, og resultaterne var så 
gode, at vi fortsatte den i 2013. 
Resultaterne i 2013 var gode, men ikke så gode som i 2012. Vi fik 66 på golfskole, hvoraf 49 meldte 
sig ind. Samlet set er tallene pr 28. februar 2014: - 722 medlemmer mod 720 i 2013. - 613 fuldtidsmedlemmer mod 601 i 2013. 

Greenfee 
Indtægterne fra greenfee er meget vigtige for klubben, men desværre er denne indtægtskilde 
under alvorligt pres i disse år. Ordninger som Golfhæftet og Teetime-kortet gør, at værdien af en 
greenfee falder. 
I 2013 nåede vi næsten det budgetterede, men da den gennemsnitlige indtægt pr greenfee er 
faldende, skal der flere besøgende til at få de samme penge ind. Reelt spiller næsten alle til halv 
pris. 

Økonomi 
Regnskabet for 2013 vil senere blive fremlagt, så vi vil kun kort komme ind på det her. På 
indtægtssiden mangler der ca kr. 100.000, hvilket mere eller mindre kan tilskrives manglende 
indtægter vedrørende golfskole. Udgiftssiden har derimod holdt budgettet. Samlet set går vi ud af 
2013 med et overskud på kr.159.000 (mod et budgetteret overskud på kr. 259.000). På trods af, at 
vi ikke nåede det budgetterede resultat, er vi tilfredse. 

Aktiviteter og udvalg 
I det følgende vil vi gennemgå en række af de aktiviteter, der har været i klubben i 2013. 

Ungdomsudvalg 
Med 16 juniorer og ca. 20 mikroer var der stor aktivitet til træning om tirsdagen i 2013 og vi må 
erkende at ønsket om et større fælleskab ikke lykkedes, som vi havde håbet – det blev 
uoverskueligt at være så mange på en gang. Vi blev en erfaring rigere, som vi vil arbejde videre 
med i 2014.  
I 9 huls og 18 huls turneringen var det ikke de store resultater vi opnåede, hvorfor vi appellerer til 
en noget større tilslutning i disse turneringer i 2014.  
I 2013 havde vi et ønske om en glidende overgang fra mikro til junior og fra junior til elite og den 
sidste del lykkedes i stor stil, da 4 juniorer deltog på forskellige niveauer i elite sammenhæng, 
nemlig Casper Rasch, Jonas Thomassen, Andreas Lauritzen og Lisa Simonsen. Vi vil i år gøre endnu 
mere for også at få de yngste indlemmet i klubben og den flydende overgang kan være deltagelse 
tirsdag hos mikroerne og torsdag hos juniorerne og så fælles hver 3. lørdag.  
Vi havde som vanligt en fantastisk sommerlejr i uge 32 – de unge mennesker er herlige og lejren 
blev sluttet af på værdigvis med et golfshow ud over det sædvanlige med Karsten Maas. Billeder 



fra dette er beklageligvis først kommet på hjemmesiden for nylig, men en stor tak til Klaus 
Kalstrup (fotografen) 
Juniormesterskabet blev på herre siden spændende og det var tæt , men endte med 
juniorrækkemester 2013 – Jonas Thomassen. På dame siden vandt Lisa Simonsen ikke 
overraskende rækkemesterskabet og her var det spændende at følge, hvor seriøst hun allerede i 
sin anden golfsæson bliver taget i forhold til det samlede klubmesterskab for damer.  I denne 
forbindelse er vi stolte på Lisas vegne over, at hun er blevet udtaget til DGU’s talenttrup for piger. 
Det er dejligt at fornemme den positive modtagelse juniorerne får i forbindelse med oprykning til 
elitehold og det er vigtigt at holde fast i den – de har trods alt brug for nogen at støtte sig til.  
Den allerstørste tak fra ungdomsudvalget skal rettes til forældrene, der hele tiden er klar til at 
træde til, vi har store ambitioner for bredden i 2014, så der bliver brug for Jer. 

Begynderudvalget 
Vi havde 66 på golfskolen sidste år og vi så rigtig mange efterfølgende starte op i Klub 9. 
Fleksibiliteten i forbindelse med tilrettelæggelsen nåede dog et smertepunkt, da flere nye 
medlemmer kom gennem skolen uden at stifte bekendtskab med andre nybegyndere, hvorfor vi i 
år går tilbage til at samle dem i hold, så de fra starten får en tilknytning til klubben og de kan lave 
aftaler om samlet at starte op i klub 9, som jo er det sted, hvor de gerne skal fanges op efter 
golfskolen. 

Klubhus/sekretariat 
Vi kan igen glæde os over Linda og Børges engagement med servicering af os medlemmer og 
gæster, og det kan kun glæde os i bestyrelsen at høre alle de rosende ord om jer fra 
medlemmerne såvel som fra gæster. Det er vores håb, at vi med ombygningen har givet jer bedre 
arbejdsbetingelser. 
Vi har sagt det før, men gør det gerne igen. I er om nogen med til at skabe den gode sociale 
stemning der er i og omkring klubhuset. 

Træner/proshop 
Det har igen været et særdeles travlt år for vores PGA træner Jesper Mikkelsen, med golfskolen og 
træning af medlemmerne, men ikke mindst din involvering i baneudvalget, og den opgave du 
påtog dig på greenkeepergården og på banen. Det skylder vi dig en stor tak for, og du skal vide at 
vi i bestyrelsen virkelig værdsætter din fleksibilitet og engagement i klubben. 
Med den nye Pro Shop - dit store salgstalent og den uovertruffen service du giver til alle, er det 
vores håb, at vi igen i 2014 kan opnå en win-win situation.  

Greenkeeperstab 
I 2013 er der sket en større omrokering på greenkeepergården, men med den store indsats og 
gejst der blev udvist, fik vi en bane der stod flot, og som vi har høstet megen ros for. Et flot 
arbejde der er udført af greenkeeperstaben og Jesper Mikkelsen. 

Baneudvalg 
I 2013 fik vi et nyt baneudvalg, som straks tog fat på opgaven i greenkeepergården.  
Først var det annullering af den i 2012 indkøbte greenklipper, som vi havde haft problemer med. 
Købet blev derfor annulleret, og greenklipperen blev sendt retur til leverandøren. Straks derefter 
blev der købt en erstatning i et andet mærke, og den har fungeret meget tilfredsstillende.  



En brugt tallerkenspreder blev indkøbt for topdressing, så vi kunne effektivisere denne opgave, 
som er så essentielt for vore greens.  
En brugt selvkørende roughklipper blev også indkøbt i stedet for den efterløber vi havde, den blev 
så i stedet solgt til Løkken.  
Sidst men ikke mindst fik vi nyt computerstyret vandingsanlæg, så vi fremover kan vande greens 
og teesteder individuelt. Et anlæg vi også kan styre via vores mobiltelefoner. Godt det blev sat i 
gang umiddelbart inden tørkeperioden i juli. 
Endvidere har baneudvalget arbejdet med ledelse, planlægning og effektivisering af opgaverne på 
greenkeepergården og banen.  
 
På banen blev der sat fokus på følgende: 
Klippehøjder blev tjekket og justeret. 
Roughklipningen blev tilpasset. 
Greens. 
Forgreens blev gjort større – 7 til 9 m. ud fra greens. 
Teesteder. 
Fairways blev priklet og eftersået på udsatte steder. 
Renovering af bunkers. 
Fortsættelse af renovering og omlægning af stier. 
 
Bemandingen for 2014 er følgende: 
 
Mikael Henriksen – Greenkeeper. 
Lars Kjær – Greenkeeperassistent. 
Christian Balzer – Greenkeeperlærling, sidste år. 
Michael Vestergaard – Banemedhjælper. 

Turneringsudvalg 
For første gang måtte vi aflyse Åbningsturneringen på grund af sne.  
Der har i 2013 været afholdt 14 klub turneringer med i alt 848 deltagere, hvilket er en stigning på 
84 i forhold til 2012.(PP)  
Stigningen var jævnt fordelt over turneringerne bortset fra Vintertids – Flagturneringen, der havde 
et fald på 50 % - sikkert på grund af vejret. 
Vi har i 2013 fået Nibe Handelsforening som ny turneringssponsor, og vi må sige, der var et sandt 
overflødighedshorn af præmier. En turnering vi forventer, bliver meget populær blandt 
medlemmerne.  
Toyota, Aalborg har valgt at stoppe som turnerings sponsor, og denne turnering blev afholdt for 
sidste gang i 2013. Som ny Turneringssponsor i 2014 indtræder Multiform, Aalborg. 
Topscorerne i 2013 var Spar Nord Open med 99 deltagere efterfulgt af Nibe Handelsforenings 
forårsturnering med 90 deltagere og så lige Åbningsturneringen som havde 100 tilmeldinger, men 
som før nævnt blev den aflyst.  
På grund af Made In Denmark i Himmerland i uge 33, har turneringsudvalget i 2014 holdt august 
fri for turneringer. 



Handicapudvalget 
Der har ikke været nogen prekære sager i 2013, og alle har taget godt i mod det nye 
handicapsystem, og flere drager nytte af de muligheder det giver. 
Handicapudvalget kan derfor konstatere, at det nye handicapsystem har lært os, vigtigheden af et 
rigtigt handicap frem for et lavt handicap. 

Marketingudvalg 
Materialet, der skulle bruges i forbindelse med Plan 100, blev gennemgået og rettet til i løbet af 
vinteren 2012/2013. I det tidlige forår, blev aktiviteterne sat i gang. Her skal der specielt rettes en 
tak til de mange frivillige, der trodsede bidende kulde for at uddele tusindvis af flyers. 
Rekrutteringen skulle primært ske ved Åben Hus arrangementer. Disse var planlagt (og blev 
afholdt) i marts, hvor der desværre stadig var vinter. Det betød, at vi ikke fik særlig meget ud af 
denne tidlige indsats – en erfaring, som vi tog med til 2014. 
I 2014 lykkedes vi med at få meget omtale i såvel lokale som landsdækkende medier. Både online 
på websites og i trykte medier. Det toppede med en enkelt uge, hvor vi både havde en meget stor 
og  fin artikel i Golfmagasinet og Golfbladet - med meget flotte anmeldelser af både banen og livet 
i klubben. Journalisten fra Golfbladet valgte endda at støtte vores klubhusbyggeri med et beløb og 
har udviklet sig til lidt af en husven. Det er stort, at vi har en bane og en klub, der er værd at lægge 
mærke til. Og det er dejligt når det lykkes at få nogen til det. 

Eliteudvalg 
I 2013 havde vi hele 3 hold for herrer og 1 hold for damer med i DGU’s danmarksturnering for 
hold. 
For herrerne blev sæsonen startet med en 3 dags træningslejr på Lübkers baner på Djursland. 
En tur som stod på meget golf, men også en tur som styrkede kammeratskabet forud for sæsonen. 
Med 2 sejre over Ørnehøj, sikrede klubbens førstehold for herrer sig overlevelse i 3. division. 
En flot præstation set i lyset af størrelsen af de andre klubber i puljen, som var Aalborg, Rold Skov 
og Ørnehøj. 
2. holdet i kvalifikationsrækken vandt 6 ud af 6 kampe og sikrede sig dermed en suveræn 
førsteplads i puljen. Det sidste hold, også i kvalifikationsrækken for herrer, vandt i flot stil 4 ud af 6 
kampe, og viste dermed truppens bredde. 
Førstepladsen for 2. holdet gav dog ikke direkte oprykning til 4. division, men holdet skulle ud i et 
oprykningsspil. Det var i Holstebro på en meget våd og blæsende efterårsdag. 
Sebber Kloster blev nr. 5 blandt de 11 hold, men desværre var det kun de 4 bedste som rykkede 
op. Sølle 4 slag adskilte os fra 4. pladsen. Da klubbens 1. hold imidlertid havde sendt Ørnehøj ned i 
4. division, og Ørnehøjs 2. hold dermed blev tvangsnedrykket til kval rækken, blev der lige 
pludselig en ekstra plads til overs, som blev tildelt 5. pladsen i oprykningspillet. Det blev dermed 
en solid holdindsats der sikrede opfyldelse af sæsonens sportslige målsætningen. 
 
Yderligere har vi haft flere af vores spillere ude og spille individuelle ranglisteturneringer, hvor de 
kan blive testet mod landets bedste. Her er det værd at bemærke, at Allan Amstrup som den mest 
aktive gjorde flot figur for Sebber Kloster og spillede sig til en 89. plads på Titleist Ranglisten for 
landets bedste amatører. Den bedste placering opnået af en spiller fra SKG. 
 
 
 



Klubbens banerekord fra gul tee blev også forbedret i årets løb. 
Det var på en dag som startede med solglimt og vindstille vejr. Men efter de første 9 huller 
begyndte det dog at blæse op og regnen blev stadig mere kraftig. 
Michael Vestergaard gik sammen med Allan Amstrup og Andreas Lauritzen, og efter forni var både 
Michael og Allan 4 under par mens Andreas Lauritzen gik i par. 
Andreas spillede bagni i 3 over par og gik en flot 75er med 39 point. 
Allan indkasserede et par bogeys på hul 14 og 16 hvormed han for 2. gang i sæsonen tangerede 
den tidligere banerekorden i 70 slag. 
Michael gik derimod bagni i par og samlet i 68 slag, 4 under par. Hvormed han forbedrede sin egen 
banerekord med 2 slag. 
 
Engagementet og kammeratskabet i truppen er godt. Og når der kommer nye folk til truppen, 
bliver de taget godt imod. Eliten har hjulpet med frivilligt arbejde i klubben, herunder hjælp ved 
åbent hus, juniortræning, mikrogolf, salg af pølser ved turneringer og andet udvalgsarbejde . En 
indsats som fortsætter i 2014 og bestyrelsen samt klubben i øvrigt sætter stor pris på. 
 
Vore damer kæmper fortsat for at få fodfæste i kvalifikationsrækken – de blev igen nr. 4 ud af 4. 
Men sammenholdet er blevet styrket, og der er da også flere af pigerne som er gået ned i 
handicap. Den unge komet Lisa fik også sin debut på holdet, og var med til at give holdet point i sin 
første match. Så engagementet er der, og det går i den rigtige retning. Så hvem ved hvor vi er om 
5 år. 

Klubben generelt 
Sebber Kloster Golf Klub er båret af frivilligt arbejde. Alle aktiviteter og alt udvalgsarbejde bæres 
således af de frivillige / hjælperne. Ud over det, der er nævnt ovenfor, drejer sig for eksempel om: - Hjælp til at holde orden i og omkring klubhuset (samt vedligeholdelse af samme). - Indsamling af bolde på range (og klipning). - Klipning af rough. - Gennemførelse af arrangementer så som Åben Hus og Golfens Dag. - Udarbejdelse af statistikker og analyser. 
I 2013 var der så en ”lille” ekstra opgave: Bygning af klubhus. Det var imponerende, at det kunne 
lade sig gøre. 
Der er ingen tvivl om, at frivilligt arbejde bærer klubben, og i bestyrelsen sætter vi konstant pris på 
dette. Uden de frivillige, var der meget, der aldrig ville blive gjort. I bestyrelsen har vi i 2013 prøvet 
at danne os et overblik over det frivillige arbejde og er gået i gang med at udarbejde en håndbog, 
der gør det lettere for nye frivillige at komme i gang. Vi har hele tiden brug for nye frivillige. 
Der er ingen tvivl om, at klubben også i 2014 vil trække på mange medlemmers kvalifikationer og 
villighed til at stille dem til rådighed for klubben. Dels har vi alle ”de sædvanlige” opgaver, og dels 
vil der være masser af opgaver i forbindelse med færdiggørelse, i gang sætning og drift af det nye 
klubhus. 
 
For bestyrelsen 
Jens Peter Pedersen 
Formand 


