
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Så er det igen tid til nyheder fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
Nye medlemmer og medlemmer der har skiftet status til 
ugedagsmedlemmer i 2016, kan allerede nu afhente 
deres nye DGU kort i sekretariatet. 
 
I 2016 kommer KGK til at have en aktivitetskomité, der 
vil have til formål at skabe værdifulde aktiviteter for 
klubbens medlemmer. Det gøres for at øge fokus på 
sociale aktiviteter, hvilket har været et klart ønske i 
Golfspilleren i centrum målingerne. Der er bl.a. planlagt 
en Beatles aften til august, hvor du vil få mulighed for at 
lære mere om 
et af verdens 
mest ikoniske 
bands 
igennem 
tiderne.  
 
KGK Shop  
Shoppen følger åbningstiderne for sekretariatet og 
holder lukket i weekenden, hvor gæster kan betale 
greenfee i restauranten. 
 
 I 2016 kommer shoppen 
til at føre flotte Titleist 
logo bags i KGK. Vi får 
udover de to bærebags på 
billederne også en Cart-
bag med inddeling til alle 
jern, køller og 
putter. Denne 
logo serie fra 
Titleist suppleres 
også med 
kasketter i 
samme lækre 
kvalitet og vores smukke logo. 
 
Banen 
Banen er åben og bestemt spilbar for årstiden. Der er få 
steder hvor dyrene har haft stor trafik (bl.a. 1. og 18. 
hul), men resten ser pænt ud. Der er flag på greens om 
onsdagen.  Det lover godt frem mod sæsonstart. 

 
 
 

Dyrehaven, 2. februar 2016 
 
Restauranten 
Vi har fået meget positiv respons på maling af 
restauranten fra gæster og medlemmer. De nye 
akustikplader fungerer efter hensigten og kommer til at 
blive et aktiv ved arrangementer. 
 
Vi har åbent til frokost alle dage, men holder også meget 
gerne arrangementer for jer i vinterperioden. 
Mulighederne er mange så kontakt Richard på 
restaurant@kgkgolf.dk eller ring 3948 4003. 
 
Proer  –  vintertilbud 
Marc Molin har stadig få pladser tilbage, hvis du vil til 
Lissabon fra d.13-20 marts på Dolce Campo Real Golf 
Resort. Se opslaget i sidste nyhedsbrev og kontakt Marc 
inden 7. februar på marc@kgkgolf.dk hvis du vil nyde 
varmere himmelstrøg og få en god start på sæsonen. 
 
Klas har stadig plads på sine hold i februar, der har 
fokus på at komme godt i gang med sæsonen. 
Vi træner indendørs i vores studio og arbejder på at 
skabe stabilitet i boldtræf. Forståelse og klarhed i 
hvordan jeg arbejder med de tre zonerne i swinget. 
Zone 1: Krop. Zone 2: Arme. Zone 3: Hænder. 
 
Datoerne er: 14/2 og 28/2 
Hold 1: 11.00-12.30 
Hold 2: 13.00-14.30 
Pris: 675,-/deltager 
Tilmelding via mail til: klas@kgkgolf.dk 
 
Privat træning er muligt ved både Marc og Klas på 
mandage og onsdage. 
Frem til 15/3 bookes lektioner direkte via trænernes 
mail: 
Klas Olsson:  klas@kgkgolf.dk 
Marc Molin:   marc@kgkgolf.dk 
Gamle lektions pakker købt i 2015 er som tidligere 
nævnt ikke længere gældende. 
 
God uge, 
 
Staben i KGK 
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