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TURNERINGSNYT:
Klubbens hold til Regionsmesterskaberne 2019 er udtaget.
Søndag den 12. maj afvikledes Sebber Kloster Turneringen, som er klubbens
kvalifikationsturnering til Regionsmesterskaberne, der i år spilles i Dronninglund
Golfklub den 4. august.
De kvalificerede til klubbens hold blev: 
A-rækken: Helene Jensen med 73 slag netto og Carsten Christiansen med 77
slag netto.
B-rækken:  Per Als med 40 points og Jørgen Pedersen med 37 points.
Alle modtog billetter fra Nibe Festival.  

Der var også festivalbilletter til B-rækkens Allan Troelsen og Bjarne Thomsen
med hhv. 36 og 35 points samt Kristian Sørensen i rk. C med hele 43
points. Hulpræmien på hul 4 tog Helle Rahbek Thomsen sig af med kun 97 cm
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til flaget, og festivalbilletten, der var udloddet på hul 17, nappede Henrik
Ottesen med 143 cm til flaget. 
I den særlige C-holdrække for handicap 37+ deltog kun vindere og de var
Camilla Bie/Erik Svendsen og Kornbech Johannesen/Jesper Carl med hhv. 43
og 42 points. Alle præmieredes med bolde fra Shoppen.

Turneringsleder/starter og Holdleder søges
Sebber Kloster Golf Klub har 5 hold med i DGUs Danmarksturnering. 

- 3. Division herrer - pulje 2

- Kvalifikationsrækken herrer - pulje 14

- Kvalifikationsrækken herrer - pulje 15

- Kvalifikationsrækken damer - pulje 9

- 3. Division veteran - pulje 1

Turneringsleder/starter søges

I forbindelse med vores hjemmekampe søger vi en turneringsleder/starter som
kan hjælpe med at tage imod holdenes holdkort inden kampen, være starter på
1. tee og evt. tage imod resultater efter kampen. Derudover får vedkommende
mulighed for at følge spillet på banen og se hvordan klubbens bedste spillere
kommer rundt på vores bane.

Datoerne for resten af sæsonen er følgende:

15. juni - kl. 07-11

16. juni - kl. 07-10

17. august - kl. 07-10

18. august - kl. 07-11

Det kan sagtens være forskellige personer, som hjælper de forskellige dage, så
byd endelig ind hvis der blot er en dag du gerne vil hjælpe.

Holdleder for 1. holdet i 3. division søges

Efter veteranerne rykkede op sidste år, og i år kommer til at spille samme
weekend som klubbens bedste herrehold, mangler vi en efterfølger til Jens
Nielsen, som har været holdleder i en lang årrække.

Vi søger derfor en holdleder som med sit gode humør kan sparke kampgejst
ind i spillerne og hjælpe med rapportering af resultater undervejs i kampene.
Som holdkaptajn får du således mulighed for at følge spillet på banen og se
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hvordan klubbens bedste spillere kommer rundt på hjemme- og udebane.

Derudover vil det være skønt hvis vedkommende også vil hjælpe med det
praktiske. Det være sig udfyldelse af holdkort forud for kampene og ellers
koordinere morgenmad og frokost.

Datoerne for resten af sæsonen er følgende og vil være i tidsrummet kl. 07-13:

15. juni - hjemme mod Ørnehøj

16. juni - hjemme mod Hjarbæk Fjord

17. august - ude mod Ørnehøj

18. august - hjemme mod Blokhus

 

Kontakt Jesper Thøger Christensen hvis du er interesseret i at høre mere om
en af de to opgaver.

Jesper.thoeger@gmail.com

Spar Nord Open den 2. juni
Søndag den 2. juni indbyder Spar Nord til sin traditionelle og meget populære
golfdyst.  Turneringen er åben for medlemmer og gæster, som er fyldt 18 år og i
besiddelse af et EGA-handicap. Der er plads til 100 deltagere, og tilmelding
sker efter ”først til mølle”-princippet. 
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