
Medlemsstatistik i forhold til DIF opgjort pr. 31. december. 

Aldersgrupper 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
        
0-12 år 11 23 35 20 18 15 24 
        
13-18 år 16 9 5 7 12 10 29 
        
19-24 år 21 20 30 28 18 30 50 
        
25-59 år 320 289 257 222 211 238 288 
        
+60 år 325 314 317 321 315 310 320 
        
Long distance 9 8 10 10 11 21 5 
        
Passive 21 7 16 14 5 4 4 
        
I alt 723 670 670 622 590 628 720 

 



Medlemsudvikling. 

Dejligt at se udviklingen fra 2020 fortsætte igen i 2021, og udover et stort løft af juniorer og ynglinge, så er der også 
kommet mange i alderen 25 til 59 år. Vi er nærmest på niveau med 2015 og tilmed har vi en lavere gennemsnitsalder - 
det er jo en rigtig positiv udvikling, hvor der både er kommet mange nye gennem golfskolen, men også mange tidligere 
golfspillere har genoptaget sporten. 

Det er nu klubbens helt store fokus at fastholde og integrerer alle de nye medlemmer, så det er vigtigt, at alle i klubben 
indgår i den del af arbejdet, så der skabes den rette blanding af det sociale og konkurrencen – så til alle jer og alle i 
klubben sig goddag til de nye og tag godt imod dem. 

Pro 

Kristian er nu så integreret i sekretariatet, at han i stor udstrækning aflaster med de mange daglige opgaver, der er på 
kontoret. Han får ansvaret for flere og flere opgaver, så jeg er rigtig taknemlig for, at vi har ansat ham på kontrakt for 
hele året. Det har været nogle hektiske sæsoner, han har været igennem de sidste to år og den har stået på undervisning 
til langt ud på aftenen, samtidig har Kristian deltaget i diverse relevante udvalg. 

Banen 

I efteråret 2020 lavede vi et forsøg med propning, topdressing og eftersåning af fire par3 huller og det viste sig at være 
en så fornuftig investering med hensyn til materiel og mandskab, set i forhold til resultatet, at vi i efteråret 2021 gav 
behandlingen på hele bagni.  Det var selvfølgelig en stor opgave oven i det daglige arbejde, og det var også en stor 
investering økonomisk, som vi glæder os til at se resultatet af i år. Hvis det bliver økonomisk muligt satser vi på samme 
behandling af forni i efteråret 2022. 

Vores teesteder og greens får til stadighed ros og de står rigtig godt - uagtet den hårde medfart de trodsalt får hen over 
vinteren. Det er fortsat den klare prioritet vi har i bestyrelsen og baneudvalget, at fokus skal være – greens – teesteder 
– fairways og øvrig bane. 



Kjeld Stepien står nu i spidsen for baneudvalget, og det er mit klar indtryk, at det er et velfungerende udvalg med 
masser af initiativ. Esben Larsen og Kjeld gik selv forrest, da der blev renset op i søen på hul 14, og det forlyder, at vi 
kan vente os noget lignende i 2022 – tak for en god indsats til hele udvalget. 

Siden jeg startede i bestyrelsen, har det været et ønske at udvide medarbejderstaben på greenkeepergården, og 
bestyrelsen har i den grad forståelse for det ønske – de er spændt hårdt for i hele sæsonen, og derfor fortjener de vores 
anerkendelse for det arbejde de udfører. 

Den samme anerkendelse skylder vi selvfølgelig de frivillige der deltager i arbejdet på banen – uden den hjælp ville det 
se skidt ud, og skulle vi ansætte yderligere personale – ja så er der noget andet, vi må sige nej til. Bemandingen og 
prioriteringen sker dog altid i tæt dialog med baneudvalget og chefgreenkeeperen.  

Shoppen 

Den tillid jeg på sidste generalforsamling gav udtryk for til Bente Borres og alle de øvrige piger i shoppen, den har jeg 
og bestyrelsen absolut ikke fortrudt, der er absolut styr på tingene i shoppen og den bidrager med et betydeligt beløb 
til klubben – ligesom det er et gode for medlemmer og gæster, at de har mulighed for at købe det, de har brug for, samt 
mulighed for at gå og ose lidt i shoppen. 

Sortimentet bliver hele tiden udvidet med nye mærker og nye ideer, men det hele er meget velovervejet – en kæmpe 
tak til pigerne i shoppen – de yder en rigtig flot og fælles indsats.  

Begyndere og rekruttering. 

I 2019 havde vi knap 50 begyndere på skole - i 2020 rundede vi 100 begyndere, og i 2021 var vi igen over 100 begyndere 
på golfskole. Lene Krath, der står i spidsen for koordineringen, har det store overblik, og det er virkelig en kæmpe 
udfordring. Derfor er det også dejligt at høre fra DGU, at vi faktisk gør det rigtig fornuftigt. Det får selvfølgelig ikke 
udvalget til at gå i stå, der bliver hvert år udviklet på konceptet, og der kommer hvert år nye ideer fra alle de frivillige, 
der er involveret i arbejdet omkring begyndere og rekruttering – bliv endelig ved med det – det er sådan vi holder os 
helt skarpe. 



Med en ny sæson er det altid spændende, hvor mange begyndere, der kommer, men på onsdag starter de første to 
hold, og vi er klar til at modtage dem – tak til alle de frivillige, der deltager i dette arbejde. Der er nedsat et nyt 
koordinationsudvalg, hvor Lene, Kristian Jeppesen og jeg træder sammen en gang om måneden, for hele tiden a følge 
op på forløbet, og det skal gerne medvirke til, at vi får tingene bundet sammen, som ét flydende forløb fra lektioner, 
mandagstræning, spil på Engsløjfen, Klub 9 og til egentlig integration i klubben. I øjeblikket taler vi om et lignende forløb 
for de medlemmer, der melder sig ind fra andre klubber eller melder sig ind efter en længere pause fra golf. 

Ungdom. 

Sidste år rettede jeg en stor tak til Jakob Dahl for hans mangeårige indsats for vores yngste juniorer – et arbejde vi helt 
sikkert ser frugten af - med stigningen i medlemstallet. Jakob meldte desværre fra i slutningen af 2021, og Kristian er i 
fuld gang med at finde nye hjælpere blandt forældrene, både til den ugentlige træning, men også i forbindelse med 
turneringsafvikling og tilrettelæggelse. 

Jeg stiller mig til rådighed i forbindelse med de turneringer, der afvikles i Sebber – ligesom jeg glæder mig til den årlige 
junior camp, men det bliver en svær overgang, blandt andet med juniorarbejdet i distriktet, men i det hele taget en 
organisatoriskudfordring – som jeg er sikker på, vi løser til glæde for alle vores juniorer. 

Elite 

Det er et flot stykke arbejde, der bliver gjort omkring vores elite, og selvom vi på herresiden (helt forventeligt) ikke 
magtede at holde os i 3. division, og der med må se nedrykning til 4 division i øjnene, så er jeg stadig optimist omkring 
vores muligheder for at leverer et flot resultat. Vi mister hvert år spillere i elitetruppen, men vi kan glæde os over, at 
der også kommer nye og tidligere spillere til. Udover 3. div. deltog herrerne i en kvalifikationsrække, og det er der også 
tilmeldt i 2022. 

Dameeliten spiller i kvalrækken og deres resultater bliver bedre år for år, jeg håber vi kan fastholde den foryngelseskur, 
der er sat i gang og gerne øge den, men en kæmpe tak til de piger, der konsekvent har bakket op om holdet, og har 
gjort det muligt, at vi overhovedet har en dameelite. 



Vores veteranhold i 3. div. var desværre ikke i stand til at stille hold – det var ærgerligt, for det var en spændende 
udfordring, men vi må se, om det på et tidspunkt igen bliver muligt at spille os op. 

Sponsor og Marketing 

Vi har hvert år en ikke ubetydelig indtægt via vores sponsorer og i øjeblikket en tydelig stigende tendens. Vi kan se, at 
flere sponsorer tager deres sponsorater op til revision, hvad får de ud af deres sponsorat, er der en fornuftig 
sammenhæng mellem udgifter og den profilering vi giver virksomheden. Der ligger helt sikkert et potentiale, hvis vi 
bliver bedre til at tilfredsstille de ønsker, som virksomhederne har, og så selvfølgelig, at vi som medlemmer af Sebber 
Kloster Golf Klub også støtter de sponsorer, som støtter os, vi prøver hele tiden at forbedre os, og der er også en 
betydelig udvikling på den front – takket være et godt sponsorudvalg. 

Herfra skal lyde en stor tak til vores sponsorer, og vi gør os umage for som klub, at støtte Jer. 

Husudvalg og sekretariat 

To år uden Made in Himmerland og tilmed en masse skiftende restriktioner, som vi forhåbentlig er ude over nu. 2021 
var dog meget bedre end 2020, men ingen af årene tåler sammenligning med 2019, hvor vi for alvor havde fået gang i 
bespisning af gæster og medlemmer – jeg tror, og jeg håber, at 2022 bliver det store vendepunkt, da vi allerede nu kan 
se frem til mange arrangementer plus Made in Himmerland uge 35, hvor der tidligere har været 7-800 gæster, dertil 
kommer ”spilbilligugen”, hvor vi sidste år havde omkring 600 gæster. 

Vi havde dog et fornuftig år i 2021, og derfor en stor tak til alle de frivillige, der har bidraget på alle tænkelige måder, 
for at vi har kunnet tage i mod mange gæster og løftet opgaven alene med frivillige.   

Golfring 2020 

Vi kan nu konstatere, at interessen for at spille i Sebber er stigende inden for golfringen, og selvom vores primære mål 
med deltagelsen er - et tilbud til vores medlemmer – ja så har vi absolut ikke noget imod, at det giver noget økonomi 
tilbage til klubben. Jeg mener målet skal være, at vi får det samme beløb ind i greenfee og administration, som vores 



medlemmer betaler til ringen, og det mål nærmer sig. Vores indflydelse på målet, er jo alene at gøre vores bane så 
attraktiv som muligt, og det arbejder vi jo alle sammen på. 

Regel- og handicapudvalget 

Vi har nu gennemført implementeringen af nye regler og nyt handicapsystem, og samtidig er der også sket en betydelig 
udskiftning i regel- og handicapudvalget, således er udtrådt Kim Bodholdt og Hans Jørgen Krath, til fordel for Ib Thor 
Hansen og Henrik Skovhus, en stor tak til Kim og Hans Jørgen for deres arbejde gennem mange år og herunder den 
store opgave med implementeringen af de nye regler – samtidig et velkommen til Ib og Henrik, der samtidig fungerer 
som regelundervisere i forbindelse med begynderne.   

Turneringer 

Det lettede trods alt noget i 2021 i forhold til det første Corona år i 2020. Åbningsturneringen, 3x6 turneringen, Sebber 
Kloster og Nibe Handelsstandsturnering havde alle rigtig stor tilslutning. Der imod er tilslutningen til 
klubmesterskaberne og hulspilmesterskaberne meget under det ønskelige. Jeg ved at turneringsudvalget konstant 
arbejder på så stor tilslutning, som muligt til alle vores turneringer og herfra skal lyde en opfordring til alle om at deltage 
og bakke op om de turneringer, der allerede er planlagt. Tak til turneringsudvalget for et stort arbejde – både med 
planlægning og afvikling af turneringerne. 

Starterhus 

Der blev samlet ind til et starterhus og grunden til det endnu ikke er sat op, skyldes afventning af kommunes 
godkendelse, da projektet skal sendes i høring blandt naboerne. Vi satser på at have det klar inden næste 
generalforsamling, men man skal jo altid være forsigtig med den slag profetier.  

Gaver 

Siden 2018 har vi hvert år anmodet medlemmerne om at bidrage med en gave på 200,- kr., så vi kunne søge om delvis 
momsfritagelse. Der var en kæmpe opbakning til projektet, og det har resulteret i betydelige beløb i de forgangne år, 



som absolut har været afgørende for en fornuftig økonomi.  Jeg håber, I igen vil bidrage med en gave i 2022, da det er 
et fantastisk bidrag til klubben. Tusind tak for alle bidragene. 

Hole-in-one 

Jeg vil gerne opfordre til, at I støtter op omkring hole-in-one foreningen – selvfølgelig fordi I dermed har mulighed for 
at score en net sum oven i glæden ved, at I har lavet et hole-in-one. Skulle enkelte af jer – mod forventning ikke lave 
hole-in-one, så kan I glæde jer over, at halvdelen af indbetalingen går direkte til vores ungdomsarbejde. 

Økonomi og bestyrelse 

Vi er en bestyrelse, der er opmærksomme på, at økonomien skal hænge sammen, vi er samtidig enige om, at alt hvad 
der kan flyttes ud på banen, det skal flyttes ud på banen, men samtidig set i en sammenhæng mellem investeringer for 
at forbedre vores indtjening, og investeringer i vores produkt banen og klubhuset – den balance leder vi hele  tiden 
efter. 


