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Mindeord 

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

ved døden. 

 

Den 2. marts 2021 døde Gunnar Buchhave pludselig af en blodprop, 72 år gammel. I 2012 

begyndte rigtig mange at spille golf i Sindal Golf Klub, og Else og Gunnar var med i denne gruppe. 

Det var helt naturlig for Else og Gunnar at tage del i det sociale liv i klubben. Gunnar var praktisk 

anlagt, og han gav gerne en hånd med ved arbejdet på banen, da han var vandt til at køre 

maskinerne. Det var dog især i oplæringen af nye medlemmer, Gunnar lagde en stor indsats. Ikke 

nok med at Gunnar var fadder ved ”kaninmatcherne” torsdag aften, brugte han også mange timer 

med at hjælpe de nye, der gerne ville gå en ekstra runde. Gunnar vil blive savnet af mange i 

klubben, men det største savn bliver naturligvis for Else og familien. Det er vort håb, at Else vil 

fortsætte med sit store engagement i klubben som formand for begynderudvalget og søge støtte i sit 

store netværk i klubben. 

Torben Munk Madsen havde spillet golf på Læsø, da han i august måned 2018 meldte sig ind i 

Sindal Golf Klub. Han blev hurtigt en del af fællesskabet i Mandagssvingerne, og han spillede også 

en del med andre medlemmer. Han var dog ikke rask og måtte køre på en elscooter, men det afholdt 

ham ikke fra at spille flere runder om ugen. Til sidst måtte han dog give op, og den 17. april 2021 

døde Torben 77 år gammel. Vores medfølelse går til Torbens familie. 

Til Golfens Dag den 24. april 2019 tegnede Susanne Sørensen sammen med sin mand Bjørn et 

prøvemedlemskab i Sindal Golf Klub. Susanne var dog i tvivl om, hvor vidt hun kunne lære at 

spille golf, men hun syntes, det var sjovt, og efter prøvemedlemskabet tegnede hun et par-3 bane 

medlemskab, og vi så tit Susanne sammen med Bjørn på banen. Det var en glad og stolt Susanne, 

der kunne modtage en præmie for et Hole-in-one på banens hul 8. Det var en uventet og meget trist 

meddelelse klubben modtog om, at Susanne var død den 20. maj 2021 efter en kortvarig alvorlig 

kræftsygdom, kun 53 år gammel. Vores medfølelse går til Bjørn og familien, og vi håber, han vil 

finde trøst i samværet med andre, og vi er glade for, at han efterfølgende har tegnet et fuldt 

medlemskab i klubben. 

Lige efter nytår i 1992 meldte Arne Haugaard sig ind i Sindal Golf Klub, hvor han aktivt tog del i 

klublivet. Han var meget aktiv i afviklingen af Tordenskjoldmatch, som flådens golfklub hvert år 

afholder. Oprindeligt blev turneringen på skift afholdt i de tre golfklubber i den nuværende 

Frederikshavn kommune, men Arne sørgede for, at SGK kom med som bane for turneringen. På 

den måde får vores klub hver 4. år fik besøg af op mod hundrede greenfeespillere, hvilket betyder 

en ikke ringe indtægt for klubben. Desværre blev Arne syg, og det sidste års tid blev det småt med 

golfrunder. Den 14. september 2021 afgik Arne ved døden, 81 år gammel. Vor medfølelse går til 

familien, og det er vores håb, at Rita stadig må finde trøst i samværet med gode venner i SGK. 

 

Hans Chr. Petersen begyndte sammen med Jeanne at spille golf i 2005. Med sin 

håndværksmæssige baggrund var Hans Chr. en velkommen frivillig hjælper ved opførelsen af 

greenkeepergården. Et hårdt fysisk arbejde var sikkert medvirkende til, at helbredet ikke var det 

bedste, og det blev hurtigt nødvendigt med en golfbil. Det sidste års tid blev helbredet dårligere, og 

han måtte melde sig passiv i klubben ved årsskiftet. Allerede den 11. januar 2022 afgik Hans Chr. 



ved døden, kun 70 år gammel. Vores medfølelse går til hele familien, og vi håber Jeanne igen bliver 

i stand til at spille golf og finde trøst i samværet i klubben. 

 

Æret være de dødes minde. 

 

2021 blev et lidt mere normalt golf år end sidste år, og selv om corona pandemien stadig giver 

mange smittede er det vores håb, at generalforsamlingen kan afholdes den 28. februar som planlagt. 

2021 var også året, hvor det nye handicapsystem WHS blev taget i brug over det meste af verden. 

Tilsyneladende er det blevet taget godt imod, og der er aldrig blevet indberettet så mange tællende 

runder som i 2021. Nu kan en enkelt god runde ikke give et handicap, som vil kræve mange runder 

at gøre retvisende. Når en runde golf indberettes udregner Golfbox det handicap, runden er spillet 

til. Spillerens hcp. beregnes så som gennemsnittet af de 8 bedste af de sidste 20 runder.  

 

Økonomi 

Det er næsten ikke til at forstå, at det igen i år er lykkedes at komme ud med et meget stort 

overskud. Selv om der budgetteres rimeligt forsigtigt, overrasker det alligevel. Årsagen skal især 

søges på tre områder. Kontingenterne er mere end 100.000 kr. over budgettet, greenfee mere end 

230.000 kr. og sponsorindtægter godt 50.000 kr. højere end budgetteret. Da der samtidig er sparet 

på personaleomkostninger, har der været plads til at bruge lidt flere penge på vedligeholdelse af 

banen og maskiner. Klubben har altså været i stand til at tiltrække nye medlemmer og greenfee 

gæster. Alt dette kan vi takke klubbens omdømme, personalet og de mange frivillige hjælpere for. 

Klubben har lige fået oplyst, at den er nomineret i 4 kategorier af Golfhäftets brugere. 

 

Byggeri 
På den forsinkede generalforsamling den 16. august 2021 fik bestyrelsen bemyndigelse til at optage 

et lån på op til 3 mil. kr. til nybyggeri og ombygning af klubhuset. De priser, der blev oplyst på 

generalforsamlingen var meget foreløbige, da materialepriserne steg meget, og det har de gjort lige 

siden. Selv om Nykredit, hvor vi har lån nu, roste klubbens økonomi, ville de dog ikke give et lån til 

byggeriet. Klubben søgte kommunen om et rente- og afdragsfrit lån på 5 mio. kr. til byggeri af et 

helt nyt klubhus, men det blev et afslag. På et møde i december måned mellem borgmesteren, 

kommunaldirektøren og klubbens formand og kasserer blev muligheden for en kommunegaranti 

drøftet, men det blev ligeledes afvist. Der er dog mulighed for finansiering med banklån, men det er 

til en anden rentesats. Bestyrelsen har derfor besluttet at vente med byggeriet indtil 

materialepriserne forhåbentlig falder igen og til at håndværkerne ikke har så travl længere. I 

mellemtiden kan klubben forhåbentlig skaffe yderligere selvfinansiering. Der skal her lyde en stor 

tak til Preben Kjeldsen for det store arbejde med tegninger, udbudsmateriale og tilladelser. 

 

Banen 
Allerede tidlig forår blev der behov for vanding af fairways, og investeringen i vandingsanlægget 

var en stor hjælp for greenkeeperne. Hele sommeren havde vi derfor en flot grøn bane, og mon ikke 

vi alle nød det. Selv om der er fældet mange træer de seneste år, er der stadig mange gamle 

grantræer, der er gået ud, så det vil også være nødvendigt at bruge motorsavene i fremtiden. Enkelte 

løvtræer har måttet lade livet for at give en mere fair golfbane. 

 

Træning 
Også i 2021 har der været mulighed for gratis træning for alle medlemmer. Da den ene træningsdag 

blev flyttet til søndag fik de medlemmer, der er på arbejdsmarkedet bedre mulighed for træning. Det 

gav også mulighed for træning to gange for nybegynderne og for juniorer. Adam har udvist stort 

engagement som træner, og der er aftalt forlængelse af hans ansættelse. Forhåbentlig kan det 

fortsætte i mange sæsoner. 

 

 



Shoppen 
Som sædvanligt var shoppen fyldt op med lækkert tøj til både damer og herrer lige fra starten, og 

der har været fristende tilbud i løbet af sæsonen. Også udvalget af køller, bags og vogne har været 

stor. Stor tak til Poul Erik og co. for den fine butik. 

 

Klubturneringer 
Alle årets klubturneringer blev afviklet uden Corona problemer. Der blev afviklet 7 almindelige 

klubturneringer med gunstart og knap 80 deltagere i gennemsnit. I juni måned kunne klubben takke 

alle frivillige hjælpere med en turnering, og 45 havde meldt sig til en hyggelig dag med fine 

præmier og god mad. Sponsorturneringen blev afviklet den 5. september med 64 deltagere og blev 

vundet af H.B. Byggeri. Klubmesterskabet blev ligeledes afviklet uden den store indflydelse fra 

CORONA. Som sædvanligt var der kun få deltagere i damerækkerne og i juniorrækken, men alle 

rækker blev gennemført. Vinderne i de enkelte rækker blev: 

 

Juniorer: Markus Schou Hylle 

Damer: Susanne Nielsen 

Senior damer: Helle Andersen 

Veteran damer: Birte Schou 

Herrer: Kim Kronborg 

Senior herrer: John Christensen 

Veteran herrer: Erik Jensen 
Stort tillykke til de dygtige spillere. 

 

Turneringsgolf 
Klubben havde tre herrehold med i Danmarksturneringen under DGU. Vores hold i 3. division 

havde det svært, og må desværre spille i 4. division i 2022.  I kvalifikationsrækken lå vores 2. hold 

til at vinde puljen og dermed mulighed for at rykke op i 5. division, men det mislykkedes desværre. 

Spillerne på 3. holdet fik gode erfaringer med til sæson 2022. I Regionsgolf Danmark havde 

klubben 4 hold med. I B-rækken var der kun 3 hold i vores pulje, og de var meget jævnbyrdige, og 

holdene vandt på hjemmebane og tabte på udebane. Da Brønderslev og Hjørring spillede uafgjort i 

sidste match måtte Sindal nøjes med 2. pladsen. I C-rækken var der også tætte resultater, men vi 

måtte nøjes med 3. pladsen a’ point med Brønderslev på 2. pladsen. I Veteran A sluttede Sindal på 

3. pladsen og i Superveteran A fik vores hold en flot 2. plads. 

 

Klubber i klubben 
Heldigvis kunne Damedag, Herredag, Mandagssvingerne og Parturneringen afvikles, dog uden den 

månedlige fællesspisning indtil sommerferien. Ligeledes har Torsdagsmatchen været afviklet med 

løbende start i begyndelsen af sæsonen. På trods af det har der været god tilslutning til den 

hyggelige ugentlige turnering. 

 

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

klubben i 2021. Uden dygtige medarbejdere og frivillige samt gavmilde sponsorer vil klubben ikke 

have så god økonomi, som det er tilfældet. Tak til alle for indsatsen. 


