
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Så er der nyheder fra klub nr. 1. 

 

Administration 

Vi har fået udarbejdet scorekort til vores par 3 bane. 

Målene på kortet er opmålt fra bagkant af teested til 

midt green. De er tilgængelige i hallen og i shoppen. 

 

Vi ser desværre ofte at brugerne af indspilsgreen og 

puttinggreen ikke samler boldene op efter brug af 

områderne. Vi henstiller derfor til at vores 

medlemmer og gæster, samler bolde sammen og 

river i bunkeren efter brug. Tak. 

 
 

Kommende arrangementer / turneringer 

13-14.08: Divisionsspil.  

16.08: Åben Dame-dag med gunstart kl. 9:00. 

23.08: Klub aften: Banen v. Alistair Beggs. Se 

vedlagte opslag fra Banekomitéen. 

27.08: Klubmesterskaber 

29.08: Mandagsturnering for introgolf 

17.09: Klub Aften: Toscany night 

Sæt kryds i kalenderen og støt op om 

arrangementerne. 

 

Beatles aften – tilbud fra MEMIRA 

Onsdag d. 10.08. var der Beatles aften i 

restauranten. Per Wium fortalte indlevende om The 

Beatles og alle 55 fremmødte var meget begejstrede 

for musikken og arrangementet som helhed. 

MEMIRA Øjenklinikker vil 

gerne takke for 

opbakningen og sige TAK 

FOR SIDST.   

I den forbindelse tilbyder MEMIRA alle 

medlemmer i Københavns Golf Klub at komme ind 

til en gratis forundersøgelse på klinikken ved 

Københavns Hovedbanegård, m.h.p. en vurdering af 

mulighederne for en synskorrigerende operation.  

 

Memira vil gerne være med til at støtte udviklingen 

af klubbens unge talenter, så for hvert klubmedlem 

som opereres, donerer Memira 1.500,- kr til  

 

 

 

 

 

Dyrehaven, 12. august 2016 

 

klubbens Juniorer og giver dig yderligere 1.500 kr. i 

rabat; Kontakt Lotte Ipsen direkte på tlf.: 91366525 

eller via mail på lotte.ipsen@memira.dk, for 

yderligere information eller besvarelse af spørgsmål.  

 

Restaurant 

Som I er bekendt med blev Richard opereret i 

starten af sidste uge. Richard har været tilbage på 

kraftigt nedsat tid i denne uge og det vil fortsætte 

således måneden ud. Fra ultimo denne måned vil 

Richard holde 2 ugentlige fridage søndag og 

mandag, hvor Robert vil tage over i køkkenet.  

 

Vores åbningstider i restauranten er: 

 

Mandag & Onsdag:  11:00-20:00 

Tirsdag & Torsdag:  11:00-22:00 

Fredag – Søndag:  10:00-18:00 

Køkkenet lukker 30 minutter før.  

 

Hvis det er muligt, bedes I venligst forudbestille 

aftensmad inden i går ud på banen. Alternativt, kan I 

ringe fra banen og bestille på 39484003. Tak. 

 

Introkomité 

Introgolf inviterer til en hyggelig turnering mandag 

29. august 2016 kl. 16.30. Det er gratis at deltage i 

turneringen, og tilmelding skal ske i Golfbox senest 

24. august. For mere information læs her. 

 

Banen  

Næste uges arbejde på banen ser starten på vores 

sprøjtning af kløver med jernsulfat. Det kommer til 

at  give masser af grimme sortfarvede pletter over 

den næste månedstid, men det er vores eneste 

nogenlunde forsvar mod kløver under de gældende 

regler i Dyrehaven. For yderligere forklaring find 

den lille video på youtube under ”projekt kløver”. 

 

Den øverste del af 15. fairway topdresses så forvent 

en sandet overflade en gang i næste uge. 

 

Shop 

Efteråret kom tidligere end ventet  Vi har tilbud 

på windbreakers fra Footjoy, samt fået en masse nye 

Peter Scott strik til de koldere dage.  

 

God weekend, 

 

Staben i KGK  
 

mailto:lotte.ipsen@memira.dk
http://www.kgkgolf.dk/medlemmer/mandagsturnering-29-august/

