
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed nyhedsbrev fra klub nr. 1.: 
 
Administrationen 
Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår!  
 
Til alle der ikke bruger Facebook, så fortvivl ikke. Siden 
er offentligt tilgængelig, så I kan stadig følge med ved at 
klikke her. Desuden har vi på medlemssiden lavet et 
direkte link til de billeder der vises på Instagram.  
 
Hvis du ligger inde med 
billeder af KGK eller KGK 
medlemmer anno 1980 eller 
tidligere, ønsker vi at låne 
billederne til brug i 
udsmykningen af klubhuset 
og restauranten henover 
vinteren. Send billederne i 
højest mulig opløsning til 
cth@kgkgolf.dk eller aflevér 
dem venligst i sekretariatet.  
 
Åbningstider for kontoret i december er:  
Mandag til Fredag: 09:00-15:00.  Weekender i 
december er der lukket, undtagen d. 12.12. 
 Lukket alle dage fra 23.12 til og med 3.1.2016. 
 
KGK Shop  
HUSK vores store julesalg lørdag d. 12.12 kl. 10-14. Vi 
har indkøbt flot gavepapir, så vi i år kan pakke jeres 
gaver flot ind. Desuden får alle der køber for mere end 
299,- gaver fra Titleist – jo mere du køber jo flere gaver.  
Blandt de udvalgte tilbud er -50% på alle de lækre 
Lanner sokker, -50% på Ahead combopakke med polo & 
kasket, -50% på udvalgte handsker, -50% på udvalgte 
kasketter, -20% på alle poloer, -30% på puttere, wedges 
og callaway køller, samt meget mere. 

 

 
 
 

Dyrehaven,11. december 2015 
 
… Fortsat, Vi byder også på glögg, julekager og 
æbleskiver fra kl. 11:00. Så kig forbi og få sagt 
GLÆDELIG JUL til hinanden, og få en juleplatte eller 
bare en kop varm kakao i restauranten bagefter. 
 

Restauranten 
Traditionen tro inviterer Richard og Robert til dejlig 
juleplatte 1. og 2. juledag – der er meget få pladser 
tilbage, hvorfor I skal skynde jer hvis I ønsker en plads i 
vores hyggelige restaurant. Menuen er vedhæftet.  
Book på restaurant@kgkgolf.dk eller ring 3948 4003. 

 
 
Banen 
Banen er åben og greens ligeså. Greens ruller efter 
årstiden OK, så kom ud og nyd det. Der køres flag ud i 
weekenden 12-13.12 og onsdag 16.12. inden jul. Næste 
gang derefter bliver onsdage i januar.  
 
Proer  – tilbud om vintertræning 
Der er stadig få pladser tilbage på Klas’ træningsforløb: 

Sølvpakken – 1.350,-: 
Dag: Onsdag. Datoer: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2 
Hold 1: 10.00-11.30. Hold 2: 13.00-14.30 

Bronzepakken – 675,-: 
Dag: Søndag. Datoer: 14/2 og 28/2 

Hold 1: 11.00-12.30. Hold 2: 13.00-14.30. 
 
Du får redskaber til korrekt golf træning så du ved, 
hvad og hvordan du skal træne det. Du kommer også til 
at lære øvelser uden kølle og bold så du kan træne 
hjemme i stuen eller på græsplænen. Tilmeld dig her. 
 
Vi ønsker alle KGK’ere en glædelig jul og godt nytår. 
Nyhedsbrevet er tilbage igen i 2016. 
 
Staben i KGK 
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