
Årsberetning for Sebber Kloster Golfklub 2014 

2014 var et godt år for Sebber Kloster Golf Klub: 
 

- Klubhusbyggeriet blev færdigt. 
- Den positive udvikling i greenfeeindtægterne – flere års tilbagegang er brudt – og vi er for 

første gang i klubbens historie over en mio. kr. i greenfeeindtægter. 
 
Der var selvfølgelig også negative ting i 2014: 
 

- Medlemsudviklingen var negativ, og vi nåede ikke målene i plan 100. Som så mange andre 
golfklubber må vi erkende, at det er svært at fastholde medlemsantallet. Specielt nu - hvor 
næsten ingen klubber har indskud. 

  
Der har naturligvis været mange flere ”ups and downs” end listet ovenfor, men vi kan i sagens 
natur ikke inkludere alt her. 

Klubhusbyggeri 
Klubhusbyggeriet blev færdigt i marts.  
Der skal lyde en STOR TAK til alle de frivillige der gennem frivilligt arbejde eller økonomisk støtte 
har ydet en stor indsat for at dette projekt kunne gennemføres. I alt kr. 170.000 blev der 
indsamlet, hvilket vi er meget taknemmelig for. 

Medlemsudviklingen  
Vi havde igen i 2014 foretaget en massiv annoncering – igen ved masseuddeling af flyers til private 
husstande. Dette gjorde, at vi fik 74 på golfskole, hvoraf 60 meldte sig ind - i 2013 var tallene 66 på 
golfskole og 49 indmeldte.   
 
Trods denne fremgang ser vi desværre en negative udvikling i medlemstallet.  
Vi ser nu konsekvensen af det generelle fald i medlemstilgangen til golfsporten samt at næsten 
alle klubber har droppet indskuddet, hvilket gør at medlemmerne har nemmere ved at ”shoppe” 
rundt. 
Samlet set er tallene pr. 28. februar 2015:  

- 685 medlemmer mod 722 i 2014.  
- 581 fuldtidsmedlemmer mod 613 i 2014.  

 
 
 



Greenfee 
Indtægterne fra greenfee er fortsat meget vigtige for klubben, men desværre er denne 
indtægtskilde stadig under alvorligt pres.  
Vi havde i 2014 sat greenfee prisen op med 50 kr. og dette sammenholdt med en god uge 33, hvor 
der blev afholdt ”Made In Denmark” gjorde, at vi nåede et tilfredsstillende resultat. 
For første gang i klubben historie kom vi over 1 million på greenfeeindtægterne. Så trods ca. 85 % 
af Greenfeegæsterne spiller til halv greenfee, som medlemmer af SGN-klubber eller via Golfhæftet 
og Teetime-kortet, nåede vi et resultat over det budgetteret.  

Økonomi 
Regnskabet for 2014 vil senere blive fremlagt, så vi vil kun kort komme ind på det her. På 
kontingenter mangler der ca. kr. 100.000, hvilket kan tilskrives en del udmeldinger samt 
manglende indtægter vedrørende golfskole. På udgiftssiden har ekstra udgifter i form af 
vandafgifter kr. 92.000 belastet udgifterne, mens indtægterne fra greenfee har været betydelig 
over buget. Samlet set går vi ud af 2014 med et overskud på kr.153.000 (mod et budgetteret 
overskud på kr. 140.000). Resultatet ser bestyrelsen som et godt resultat. 

Aktiviteter og udvalg 
I det følgende vil vi gennemgå en række af de aktiviteter, der har været i klubben i 2014. 

Ungdomsudvalg 
I 2014 startede vi op med træning for juniorer tirsdag og torsdag efter DGU’s træningsplan, og det 
fungerede langt hen ad vejen rigtig godt, hvor de unge kørte rundt mellem 3 stationer. Det gav en 
god sammenhæng og intensitet i træningen, samt et udmærket flow. Vi implementerede et nyt 
værdigrundlag, der fortrinsvis tager udgangs i, at det skal være sjovt, det skal være socialt og det 
skal være forberedt. 
I år vil vi introducere et nyt mærke system for ungdommen, således at der bliver 4 trin fra de starter 
som mikro’er og til de kan gå på den store bane alene. Det kommer til at handle om forskellige 
færdigheder inden for praktik og teori. 
Vi vil satse en del på at fastholde de mindste juniorer og dermed øge denne gruppe når de næste 
mikro’er rykker op som juniorer. Der har været omkring 25 Mikro’er til træningerne og det skal 
gerne blive en del af stammen i juniorafdelingen inden for de nærmeste år.  

Begynderudvalget 
Vi havde 74 gennem golfskolen, og 60 blev efterfølgende indmeldt i klubben. De blev introduceret 
til klubben gennem klub 9, hvor vi som noget nyt i 2015 vil lade repræsentanter fra klubber i klubben 
komme og fortælle om aktiviteter i den enkelte klub, ligesom vi vil komme med indlæg om frivilligt 
arbejde i klubben. Der var fortsat god aktivitet i Klub 9, og vi håber medlemmerne fortsat vil støtte 
op, da det er meget væsentligt for at integrere nye medlemmer i klubben. 

Klubhus/sekretariat 
Der var i starten af året travlhed med færdiggørelsen og indretningen af det nye klubhus, der gav 
ændrede arbejdsbetingelser for Linda og Børge. Trods Linda desværre har døjet med helbredet det 
meste af året, fik medlemmerne og gæsterne den sædvanlige gode service. Det blev også året, 



hvor Linda og Børge valgte at stoppe deres store indsats i sekretariatet og klubhuset, som vi er 
meget taknemmelig for. I slutningen af februar 2015 overtager Lone Lauersen opgaverne i 
sekretariatet og klubhuset. 
Som følge af de muligheder vores nye klubhus giver, blev der oprettet serveringsgrupper til at tage 
sig af serviceringen af større grupper af gæster, der skulle spise hos os. Knap 30 frivillige damer har 
med stor ildhu og engagement løst denne opgave, som vi med glæde kan konstatere blev en 
succes. Vi har i 2014 haft besøg af 36 grupper, og det blev til i alt 1576 gæster serveringsgrupperne 
har serviceret.   

Træner/proshop 
Det har igen været et særdeles travlt år for vores PGA træner Jesper Mikkelsen, med golfskolen og 
træning af medlemmerne. Jespers store fleksibilitet med opgaver for klubben sammenholdt med 
Jespers engagement er uvurderlig for klubben og noget vi i bestyrelsen virkelig værdsætter – Tak. 

Baneudvalg 
I foråret 2014 anskaffede vi en Toro selvkørende Greens ruller – også kaldet ”strygejern”, der i 
løbet af sæsonen har vist sit værd.            
Sæsonen 2014 startede med et mindre uheld, da vi sprøjtede vores teesteder for enårig rap græs - 
"poa annua", der er en ukrudtsplante. Det viste sig desværre, at der næsten kun var enårig rap 
græs på vores teesteder, hvilket resulterede i at alt græsset næsten forsvandt. Vi måtte derfor 
efterså alle vores teesteder, og først hen over sommeren fik vi rigtig gang i det nye græs. Det gode 
er, at nu har vi tee steder med rigtig græs.  
Sommeren blev desværre meget tør, og vores fairways tørrede helt ud, og lignede på visse steder 
nærmest en savanne, vi kunne dermed se de kritiske steder på vores fairways, hvor der næsten 
kun var bar jord. Det bekræftede os blot, i nødvendigheden af igangsætning af den planlagte 
treårige plan for behandling af vores fairways i efteråret. Her foretog vi vertikalskæring, propning, 
såning med skive såmaskine på de mest udsatte steder ca. 3 Ha, topdressing (237 tons), nette ned 
og til sidst en dybde prikning på 30 cm. incl. semi rough.  
Sidst på sæsonen fik vi så megen regn, som vi ikke tidligere har oplevet, og vi kunne konstatere, at 
vores dræning af banen på især forni trænger til en gennemgang, hvilket vil ske når tid og midler 
er tilstede. 
Set over sæsonen er baneudvalget ikke helt tilfreds, da vi havde perioder, hvor greens var for 
langsomme, det har vi plan for ikke sker i den nye sæson.   

Greenkeeperstab 2015 
Jesper Brandt – Greenkeeper og daglig leder.  
Christian Balzer – Greenkeeper/mekaniker.  
Lars Kjær – Greenkeeperassistent.  
Michael Vestergaard – Voksenlærling. 
Niels Christian Christensen - banemedhjælper deltid. 

Turneringsudvalg 
Der har i 2014 været afholdt 14 klub turneringer med i alt 858 deltagere, hvilket er en stigning på 
10 i forhold til 2013.  
Stigningen var jævnt fordelt over turneringerne bortset fra Vintertidsturnering, der havde et fald 
på 10 % - sikkert på grund af vejret. 



Efter TOYOTA, Aalborg stoppede i 2013, har vi i 2014 fået Multiform, Aalborg som ny 
turneringssponsor. En turnering vi forventer, bliver populær blandt medlemmerne.  
Topscorerne i 2014 var Åbningsturneringen med 96 deltagere efterfulgt af Spar Nord Open med 91 
deltagere. 

Baneservice 
Baneservice startede i uge 16 (påskeugen) og kørte frem til uge39 – sidste uge i september. 
Vores baneservice fungere godt, og vi får mange positive tilkendegivelser fra spillerne.  
Fra Golfspilleren i centrum kan vi se, at mange gæster værdsætter indsatsen fra vores baneservice. 
Vi har 10 hold der varetager opgaven en uge af gangen, og som hovedsageligt kører i weekender 
og helligdage samt på hverdage, når der var mange bookede tider på banen.  
I uge 33, hvor der var ”Made in Denmark”, var baneservice på banen, hver dag fra morgen til aften 
– en flot indsats. 
Det er glæden ved at møde så mange glade golfspillere, der gør, at baneservice teamet trives med 
opgaven. 

Handicapudvalget 
Der har ikke været nogen prekære sager i 2014. Det nye handicapsystem fungerer tilfredsstillende. 

Marketingudvalg 
Marketingudvalget startede sæsonen 19. marts med et arrangement med Daisy Nielsen fra 
Frederikshavn, som efter en tur på Drivingrange holdt foredrag om hendes liv som golfspiller. Et 
vellykket arrangement. 
Marketingudvalget har i 2014 haft en god kontakt med pressen både den lokale og den mere 
landsdækkende. Vi har haft gode artikler om vor klub og vort nye klubhus i såvel de 
landsdækkende golfmagasiner som den lokale presse. Omtalen har bestemt været 
tilfredsstillende, og der har heldigvis været meget positivt at berette om. 
Marketingudvalgets største opgave har været at afvikle årets ”Åbent Hus” arrangementer. 
Tilslutningen til de enkelte arrangementer har været meget blandet – meget afhængig af vejret. 
Resultatet er, at vi i 2015 afholder ”Åbent hus” lidt senere, når vejret er mere stabilt og lidt færre 
arrangementer.  
I løbet af året er der sket nogen udskiftning i marketingudvalget, idet en række nye kræfter har 
meldt sig på banen med John Sohn som formand for udvalget. Der er nok opgaver at tage fat på 
for udvalget. Det er vigtigt, at vi får så meget som muligt ud af de elektroniske medier – det 
gælder vores hjemmeside, Facebook m.v. Vi må hele tiden være på forkant – stilstand er 
tilbagegang. 

Eliteudvalg 
I 2014 havde vi 3 hold for herrer og 1 hold for damer med i DGU’s danmarksturnering for hold. 
 
Herrer 
Klubbens førstehold i 3. division præsterede flot og vandt 4 ud af 6 kampe i sæsonen. En 
præstation som normalt ville kunne sikre en førsteplads i puljen. Men med to smalle nederlag til 
Aalborg Golfklub på 8-6 blev det desværre kun til en 2. plads. Et resultat som for så vidt er flot, 
men når man er så tæt på, vil man jo også gerne det sidste stykke. 



2. holdet i 4. division rykkede i sidste sæson op i 4. division med 6 vundne kampe ud af 6 mulige. I 
2014 mødte holdet dog betydelige mere modstand fra andre klubbers førstehold (Hjarbæk, 
Mariager Fjord og Ørnehøj) og tabte således alle 6 kampe, hvorfor de må en tur ned i 
kvalifikationsrækken igen. 
Det sidste hold i kvalifikationsrækken for herrer, vandt kun 2 ud af 6 kampe, og tog ligesom 1. 
holdet en sidsteplads i puljen. 
Grundet de svigtende resultater og problemer med at stille 3 hold, stiller klubben i 2015 kun til 
start med to hold for herrer i DGUs danmarksturnering. Dermed øges konkurrencen om at komme 
på holdet og vi håber dette vil få spillerne til at yde deres bedste i den kommende sæson. 
 
Damer 
Klubbens hold i kvalifikationsrækken viste allerede fra sæsonstart at det var et hold med større 
ambitioner end de foregående år, hvor der ikke havde været nogen match point at hente.  
I årets første kampe vandt holdets således overbevisende 7-2 over Ørnehøj på hjemmebane. Et 
resultat som holdet fulgte op på og for sæsonen blev det i alt til 4 sejre ud af 6 mulige. En flot 
præstation som endda var tæt på at sikre oprykning. Damerne har grund til at være stolte af deres 
resultat og vi glæder os allerede til at følge deres udvikling det kommende år. 
 
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, plantning af buske foran klubhuset og andet udvalgsarbejde. 
En indsats som fortsætter i 2015 og bestyrelsen samt klubben i øvrigt sætter stor pris på. 

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 det 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 Golf Tour Nordjylland, Åben Hus og Golfens Dag. 
- Udarbejdelse af statistikker og analyser. 

I 2014 var der så en ”lille” ekstra opgave: Færdiggørelse af klubhus. Det var imponerende, at det 
kunne lade sig gøre. 
Der er ingen tvivl om, at frivilligt arbejde bærer klubben, og i bestyrelsen værdsætter denne 
indsats meget højt. Uden de frivillige, var der meget, der aldrig ville blive gjort. Vi har hele tiden 
brug for nye frivillige. 
Der er ingen tvivl om, at klubben også i 2015 vil trække på medlemmernes villighed til at stille 
deres kompetence og kvalifikationer til rådighed for klubben.  
 
For bestyrelsen 
Leif Jensen 
Formand 


