
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Hermed nyt fra klub nr. 1. 

 

Administrationen 

Vores nye medlemsbog er 

ankommet og kan afhentes på 

kontoret.  

 

For at undgå cigaretskodder på 

banen har vi indkøbt 

kuvertæskebægre til klubbens 

medlemmer. De udleveres på 

kontoret eller i restauranten uden 

beregning.  

 

Vi oplever at flere spillere ikke 

følger hulforløbet på banen, hvorfor vi vil understrege at 

man ikke har nogen rettigheder på banen, hvis 

hulforløbet ikke følges fra 1.hul. Det betyder at hvis du 

ikke starter fra 1. hul og din gruppe indhenter en gruppe 

foran dig, har du ikke ret til at blive lukket igennem, og 

samtidigt vil din gruppe være forpligtet til at lukke 

igennem hvis I indhentes bagfra. 

 

Shop 

Kom ind og få skiftet 

din slidte handske – vi 

har et bredt udvalg fra 

Footjoy. 

 

Ved køb af Footjoy sko i shoppen kvitterer vi med et 

gratis par sokker – enten Lanner eller Footjoy. Vi 

bestiller også gerne andre modeller hjem, end dem vi har 

på hylden. 

 

Vi har fået dametøj fra Abacus bl.a. mørkeblå nederdel, 

7/8 bukser i sort samt feminin damepolo uden ærmer.  

 

Banen  

De seneste mange ugers tørke og varme kan nu ses på 

banen. Lige så stille gulnes græsset og tilvæksten går i 

stå. Det passer vores bane godt og vi piver ikke. 

 

Banen har været tungt hængt op på arrangementer i den 

seneste tid. Vi mangler lige Pink Cup på tirsdag, men 

ellers giver næste uge plads til et almindeligt 

pasningsprogram med særligt fokus på lugning af vejbred 

i greens og greensomgivelser. Derudover skal vi bringe 

gødning ud på teesteder, greensomgivelser samt 

fairways. Greenkeeperne gør sig klar til lidt køligere vejr 

med regnbyger. 

 

Sociale arrangementer 

På lørdag kl. 18:00 er der spansk 

aften i restauranten, og der er lagt op til 

den helt store aften med lækker spansk 

mad og underholdning. Vi har stadig 

plads til 5-6 personer yderligere, 

hvorfor i meget gerne må ringe til restauranten på 3948 

4003 hvis I ønsker at deltage i festlighederne. 

 

 

 

 

Dyrehaven, 10. juni 2016 

 

Restaurant 

Dagens ret i denne uge er Græsk bøf med feta-salat, 

tzatziki og stegte kartofler til 92,-. 

 

I næste uge er dagens ret Lammeculotte med rosenpeber-

ribsgelé sauce, grønt og kartofler. 

 

Proer 
Der er stadig ledige pladser på både Marcs og Klas’ 

efterårsture.  

Marc har planlagt tur til Marriott la Sella Golf Resort 

nord for Alicante d. 21.-28. oktober – kontakt Marc på 

marc@kgkgolf.dk for flere informationer.  

Klas har planlagt tur til Hotel Peralada Wine Spa & Golf 

ved Costa Brava d. 1.-8. oktober – kontakt Klas på 

klas@kgkgolf.dk for flere informationer.  

 
Turneringer 
14.6 Pink Cup. Støt sagen ved at købe lodder, du kan 

købe et drive af Amanda, vind flotte præmier og som den 

helt store attraktion bortauktionerer vi 

medlemsnummer 1-1 til formålet. Auktionen er trådt i 

kraft og buddet starter på 5.000 kr. Se flere detaljer her 

og byd så vi kan få samlet en masse penge ind til Pink 

Cup. 

18.6. Ægteskabspokalen 

26.6. Falsterbo match på KGK 

 

Junior 

Programmet for sommerlejren er blevet offentliggjort på 

medlemssiden og kan ses her. 

 

God weekend,  

 

Staben i KGK  
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