
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Så er det igen tid til nyheder fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
HUSK åbent hus søndag d.3. april kl. 10:00-13:00. Tak. 
  
Åbningstiderne i kontoret / butikken fra 4. april og frem: 
Mandag til torsdag: 07:30-17:30 
Fredag: 07:30-16:30 
Weekender og helligdage: 07:30-15:00 
 
Aktivitetskalender 2016 
Mandag d.25. april kl. 17:00: 
Andreas Hartø og Nordea Private 
Banking. Foredrag og clinic på 
rangen. Pris for deltagelse: gratis. 
Onsdag d. 18. maj kl. 19:00: Regelaften med Brian 
Oswald, der forklarer de nye golfregler på en sjov og let 
forståelig måde. Spisning fra 18:00-19:00. Pris: Maden 
er for egen regning og foredrag gratis. 
Lørdag d.11. juni kl. 18:00: Spansk aften med 
vinsmagning, lækker spansk mad samt fantastisk 
underholdning hosted by The Medrek Brothers.  
 
KGK Shop 
Der er kommet nyheder i flotte forårsfarver fra Oscar 
Jacobsson til herrer. Alt sammen med vores smukke KGK 
logo – kig ind:  

 
 

 
 

 
Dyrehaven, 1. april 2016 

 
Banen  
Banen står klar til årets første turnering. Greens og 
omgivelser er topdresset, greens er klippet og tromlet, 
friske flag, stænger og kopper. 
 
Driving Range åbner ligeledes op med alt udstyr, men I 
skal stadig anvende måtter. Boldmaskinen bliver også 
tændt, så I skal ikke længere samle bolde op selv. 
 
Næste uge kommer til at handle om, at flytte ind i vores 
nye greenkeepergård. Men renovering af bunkers på 2. 
hul har også en høj prioritet. 
 
Hus 
Vi mangler frivillige til at male det sorte træværk rundt 
om huset. Hvis du ønsker at give en hånd, tilmeld dig til 
Huskomitéformand Lillan Nielsen per mail her. 
 
Restaurant 
Dagens ret i næste uge er klassisk Flæskesteg med 
tilbehør til 92,- 
På mandag d.4.4. lancerer vi vores nye menu, der bl.a. 
kommer til at byde på Æggekage i støbejernspande, 
Sizzling plates med kylling, oksekød eller tigerrejer, og 
meget mere. Vi har naturligvis også beholdt de retter 
som har været mest populære igennem de foregående 
år. Vi glæder os til at vise menuen frem til jer. 
 
Proer 
Marc Molin har stadig nogle få pladser tilbage til 
holdtræningen i hhv. april og juni måned. Skriv til 
marc@kgkgolf.dk og meld jer til. Se opslaget i sidste 
nyhedsbrev. 
 
God weekend, 
 
Staben i KGK 
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