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Mindeord 

Desværre måtte klubben siden sidste generalforsamling tage afsked med medlemmer, der er afgået 

ved døden. 

 

Den 21. april 2020 modtog klubben den triste meddelelse om, at Per Frandsen pludselig var afgået 

ved døden, 70 år gammel. Per blev medlem i Sindal Golf Klub 1. september 2004, og i 2008 blev 

hans hustru Anette også medlem i klubben. Da hans stilling som skoleinspektør på Hørmested skole 

ikke gav megen fritid, var det ikke så tit, han kom i klubben. Da han gik på pension, blev der mere 

tid til at spille golf, og Anette og Per spillede ofte med et vennepar og nød samværet på terrassen 

efter en golfrunde. Det er vores håb, at Anette fortsat vil komme i klubben og der finde trøst i det 

sociale samvær. 

 

Bjarne Mejer Christensen havde netop meddelt, at han var nødsaget til at melde sig ud af klubben 

på grund af uhelbredelig sygdom, da vi den 21. oktober kunne læse i avisen, at Bjarne var afgået 

ved døden som kun 65-årig. Han havde tidligere spillet golf, og da han igen fik tid, meldte han sig 

ind i SGK. Han spillede sig hurtigt ned i handicap, så færdighederne var ikke glemt. Bjarne fik 

desværre kun knap 2 år som medlem i Sindal Golf Klub, så han nåede ikke at blive kendt af særlig 

mange i klubben. Vore tanker og medfølelse går til de efterladte. 

 

Æret være Pers og Bjarnes minde 

 

Året 2020 vil blive husket for mange gode oplevelser på golfbanen. Januar og februar bød på 

sommergreens og en rigtig fin golfbane.  

Så kom Corona til Danmark, hvilket betød, at Danmark lukkede ned, hvilket jo selvfølgelig også 

betød, at vi måtte lukke for alt spil på banen. 

Den fælles arbejdsdag blev aflyst, men det betød, at der blev tænkt i andre strukturer. Der blev lavet 

små hold, der alle var i tætte relationer med hinanden. Greenkeeperne og baneudvalget uddelte 

opgaver, der kunne løses af det enkelte hold. Det betød at vi kunne bruge nedlukningen til at få 

banen i rigtig flot stand til åbningsturneringen den 17.maj.  

Bestyrelsen besluttede at følge DGU´s anbefalinger selv om nogle klubber mente, det var for 

restriktivt. Derfor åbnede banen med mange restriktioner for at vi kunne passe på hinanden og 

stadig komme ud og spille golf. Restriktionerne betød dog at vi ikke fik den vigtige del af golf i 

Sindal med – det sociale fællesskab. Igennem sommeren blev der åbnet lidt efter lidt for 

forsamlinger. Det betød at vi lige så stille kunne mødes og evaluere vores runde på banen sammen 

med gode venner. I efteråret blev Nordjylland hårdt ramt af smitte, og i to uger blev 7 kommuner 

lukket helt ned, så man ikke måtte krydse kommunegrænserne. Så viste det nordjyske sammenhold 

sig. Klubberne aftalte, at medlemmer, der var bosiddende i en anden kommune end hjemmeklubben 

kunne spille gratis i klubber i bopælskommunen. Det benyttede mange af vore medlemmer 

bosiddende i Frederikshavn kommune sig af. Kort før jul blev restriktionerne igen strammet, så det 

blev nødvendigt at lukke for adgang til klublokalet, og disse restriktioner varede til langt ind i 

februar. 

 



I 2020 opstod der et nyt samarbejde med golfklubber i Nordjylland – GNG. Samarbejdet blev et 

resultat af enkelte klubbers ønsker til SGN-samarbejdet. Her ønskede nogle klubber og kunne hæve 

prisen ud over halv pris. Dette betød at der opstod en ny forening GNG. Her spiller alle medlemmer 

af sammenslutningen til halv greenfee. Vi er med i GNG, og har besluttet, at medlemmer i SGN-

klubber skal betale samme greenfee, som vores medlemmer skal betale i de pågældende klubber. 

 

Økonomi 

Da der blev spillet til sommergreens en stor del af vinteren, kom der mange greenfeespillere. Da 

banen blev lukket ned, havde vi haft næsten lige så mange gæster, som der var budgetteret med 

indtil midt i maj måned. Kun i april nåede vi ikke det budgetterede antal gæster, så 2020 gav det 

bedste resultat i mange år, hvad angår greenfeeindtægter. 

Da de fleste fritidsaktiviteter blev lukket ned, begyndte mange at spille golf. Her var det muligt at 

komme ud i naturen og møde andre mennesker. Der har aldrig været så mange medlemmer i de 

danske golfklubber som i 2020. Vi fik også mange nye prøvemedlemmer, især unge mennesker, så 

også kontingenterne oversteg budgettet.  

 

Banen 

Banen har i 2020 rettet sig efter tørken i 2018. Det har krævet et stor stykke arbejde fra de ansatte 

på greenkeeper gården og baneudvalget samt de frivillige i klubben. Vi har nu en bane der måler sig 

med de bedste i vores område. Der blev eftersået på en del fairways, og da der var en længere 

periode uden regn, blev der vandet meget på fairways. Det var blevet lidt lettere, da vi tidligere 

havde etableret vanding på nogle huller, så der blot skulle åbnes for en hane. Alligevel måtte der 

trækkes mange slanger, der skulle flyttes flere gange om dagen. Selv om alle ønsker en grøn 

fairway, er det irriterende at spille, når der vandes. Derfor besluttede bestyrelsen, efter forslag fra 

baneudvalget, at etablere vanding på de sidste fairways. Det blev også besluttet, at der skal være 

digital styring på alle fairways, så der kan vandes om natten lige som på greens og teesteder. 

Dermed skal der ikke bruges så meget vand, da der ikke sker den store fordampning i løbet af 

dagen. Så kan greenkeeperen styre vandingen fra sin telefon. Det var planen, at lave vanding på 

hullerne 7, 8 og 9 i efteråret, og så vente med resten til efteråret 2021. Da vejret var med os, og 

mange frivillige hjalp til, Mogens gravede næsten i døgndrift, lykkedes det at gennemføre næsten 

hele projektet her i 2020. Rigtig godt klaret, og vi forventer det hele klar til sæsonåbning. 

 

Træning 

Vi havde regnet med at fortsætte med Morten Kiil som træner, men restriktionerne ramte også 

træningsmulighederne. Heldigvis havde Adam Stevenson lyst til at vende tilbage til Sindal som 

træner, og træningen kunne begynde fra 1. juni. Da Adam var træner i Hals og bosiddende i 

Hjørring, og Morten træner i Sindal og bosiddende i Hals, blev det faktisk et trænerskifte de to 

klubber imellem. Vi siger tak til Adam og glæder os til samarbejdet fremover. Der var også i år 

mulighed for gratis træning for alle medlemmer i SGK. Da der var træning søndag, håber vi, at alle, 

der havde lyst, benyttede sig af træningsmulighederne. 

 

Shoppen 

Lige da golfsæsonen stod for døren og de nye varer i shoppen var på plads, blev der lukket ned. Det 

gik hårdt ud over salget de første par måneder. Vi håber, salget i sommermånederne kunne rette op 

på det tabte i april, og vi opfordrer alle medlemmer til at støtte shoppen, da den er et stort gode for 

klubben. 

 

Klubturneringer 

Åbningsturneringen den 14. maj med Nordjyske Bank som sponsor blev gennemført med løbende 

start og med god tid mellem de enkelte rækker, men det var ikke muligt at slutte med 

præmieoverrækkelse, da der så ville være for mange samlet. Spar Nord turneringen i juni måtte 

aflyses, da smittetrykket var steget. Vi spurgte Corona-linjen til råds og fik at vide, at turneringen 



burde afvikles over flere dage. Det lykkedes at gennemføre Shoppens turnering i august, Carlsberg 

turneringen i september og EC-Møbler turneringen i oktober. Alle med løbende start. Da 

afslutningsturneringen skulle afvikles i november, hvor de nordjyske kommuner var lukket ned, 

måtte denne turnering også aflyses, da alle medlemmer bosat uden for Hjørring kommune var 

afskåret fra at deltage. 

Medhjælpermatchen, der skulle finde sted i juni måtte desværre også aflyses, da smittetrykket 

stadig var højt. Det lykkedes at afvikle Sponsormatchen, men med begrænsning. Da der højst måtte 

være 45 gæster i klubhuset kunne kun 22 hold med hver to spillere deltage. Sponsorerne udviste 

stor forståelse for situationen, og alle fik en god dag.  

I juli måned lagde klubben bane til en DGU-turnering, D-Tour 4. afdeling for kreds 1. Det blev en 

meget vellykket dag, hvor klubben fik ros for at stille mange frivillige til rådighed for 

turneringsledelsen. Desværre havde vi kun Simon Bøgh med, men han vandt til gengæld en flot 3. 

plads i et felt med mange dygtige spillere. 

Det lykkedes at afholde klubmesterskaberne på normal vis. Turneringen blev spillet i weekenden 

29/30. august og var begunstiget af rigtig godt vejr. Der var deltagelse i alle 7 rækker og 

klubmestrene: 

Junior:  Simon Bøgh 

Veteran Damer: Lisbet Kveiborg 

Veteran Herrer: Leif Magersholt 

Senior Damer: Ulla Kirk 

Senior Herrer: Jørgen Hove 

Damer:  Carina L. Eriksson 

Herrer:  Kim Kronborg 

blev hyldet på behørig vis. Klubben ønsker mestrene tillykke med sejren. 

 

Turneringsgolf 

Også Danmarksturneringen og Regionsgolf blev ramt af Corona restriktionerne. SGK støttede et 

forslag fra Aalborg Golfklub om at aflyse hele Danmarksturneringen eller i hvert fald de bedste 

rækker. DGU besluttede dog at gennemføre halvdelen af matcherne. Derfor mødte vore hold 

modstanderne i puljen en gang på neutral bane. Efter de to første matcher så det ud til, at vores hold 

i 3. division måtte rykke ned, men i sidste match var det sidste put, der afgjorde det samlede 

resultat. Modstanderne missede puttet, hvilket betød, at det blev Hjørring, der måtte rykke ned.  

Det lykkedes vores hold i Superveteran A og Veteran A at gennemføre alle puljematcherne mens 

holdene i B- og C-rækkerne kun fik afviklet de sidste tre matcher. 

 

Nye medlemmer i klubben 

I løbet af 2020 har 56 meldt sig ind i SGK, de fleste som prøvemedlemmer. Da mange holdsport var 

lukket ned i foråret og sommeren, valgte en del unge mennesker at tegne et prøvemedlemskab, da 

de så kunne mødes med kammerater i små grupper på vores fine par-3 bane. Ved årsskiftet havde 

35 valgt at fortsætte med golf som fritidsinteresse, så det er vores håb, at de nye medlemmer vil føle 

sig velkommen i klubben, og at de er blevet taget godt imod. 

 

Klubber i klubben 

Da restriktionerne blev lempet så meget, at der igen kunne spilles i 4-bolde gik Damedag og 

Herredag i gang. Da man der har løbende start, kunne der spilles normalt, dog ikke med den 

månedlige fællesspisning. Mandagssvingerne og Torsdagsmatchen måtte ændre deres ugentlige 

turnering fra gunstart til løbende start. Det betød så aflysning af samlingen efter runden, som mange 

savnede. Det lykkedes ikke at gennemføre den månedlige Parturnering, da det netop her er det 

sociale samvær, der er i højsædet. 

 

Juniorer 



Det fælles juniorprojekt mellem golfklubberne i Hjørring kommune, der blev søsat i 2019, blev lidt 

af en fuser. Derfor valgte juniorudvalget selv at lave nogle samlinger for juniorerne og så invitere 

juniorerne fra de øvrige klubber i kommunen. 4. runde af den nye ungdomsturnering D-Tour blev 

afviklet på vores bane i juli måned. Der spilles i 4 aldersgrupper, U13, U16, U19 og U25 og alle i 3 

handicapgrupper. Som nævnt før vandt Simon en flot 3. plads i U19 i den laveste handicapgruppe. 

 

Tak 

Bestyrelsen vil hermed takke alle ansatte og alle frivillige hjælpere for en meget stor indsats for 

klubben i 2020. Vi håber, det bliver muligt at afholde hjælperturneringen til sommer, så vi kan sige 

tak for hjælpen. 


