
 

 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed nyhedsbrev fra klub nr. 1.: 
 
Administrationen 
Banens beskaffenhed betyder, at det ikke længere er 
tilladt at køre rundt på de handicapvenlige scootere, 
uden at gøre skade på fairways og greensomgivelser. Vi 
skriver til jer når forbuddet ophører i 2016. 
 
Alle der har fået udstedt greenfee billetter, lektionskort 
til proerne eller gavekort med udløb 31.12.2015, bedes 
benytte dem inden årets udgang. De overføres ikke. 
 
Åbningstider for kontoret i november er:  
Mandag til Fredag: 09:00-15:00.  
Weekender i november indtil videre er som følger: 
14.11 & 15.11: 08:00-14:00 begge dage 
21., 22., 28. og 29.11: 08:30-14:00 
 
KGK Shop  
Vinderen af en Titleist Stadry bag i vores NXT Tour 
konkurrence har endnu ikke afhentet sin bag. 
Medlemmet med casino-chip nr. 10 er vinderen. 
 
Titleist har i år lavet et tilbud om at få en tekst på 1 
dusin Titleist bolde uden yderligere omkostning. Der 
kan skrives 3 linjer af 17 karakterer. Skriv eller ring til 
os for mere information. 

 
Vi holder julehygge med gode tilbud på udvalgte varer 
d. 12.12. kl. 10-14. Se vedlagte sider med tilbud.  
 
Restauranten 
Hold din julefrokost i KGK. Richard har sammensat i 
julebuffet eller juleplatte med alt hvad ganen kan 
begære. Priserne varierer fra 119 til 208 kr./person - 
menuerne kan ses her.  

 
 
 

Dyrehaven, 13. november 2015 
 
 
Vi kan også byde på Glögg og æbleskiver (42,-) samt 
kaffe og brunkager (28,-) igennem hele December. 
 
Traditionen tro inviterer Richard til dejlig juleplatte 1. 
og 2. juledag – skriv eller ring for bordbestilling. 
 
Proer – tilbud om vintertræning 
Vi går ind i vinterperioden hvorfor klubbens proer har 
følgende tilbud til dig, der vil være godt forberedt til 
2016 sæsonen: 
Effektiv træning i hold med max 4 personer pr. hold. 
Træningen kommer til at foregå i klubbens indendørs 
lokaler. Du kan evt. købe dette som en julegave og gøre 
din nærmeste glad.  
 
Klas Olsson tilbyder 3 forløb, der er delt op i Guld, Sølv 
og Bronze. Priserne er som følger: Guld: 2.000,-. Sølv: 
1.350,-. Bronze: 675,-. 
 
Guldpakken:   
Dag: Mandag. Datoer: 7/12, 14/12, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2 
Hold 1: 12.30 - 14.00. Hold 2: 14.30 - 16.00 
 
Sølvpakken: 
Dag: Onsdag. Datoer: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2 
Hold 1: 10.00-11.30. Hold 2: 13.00-14.30 
 
Bronzepakken: 
Dag: Søndag. Datoer: 14/2 og 28/2 
Hold 1: 11.00-12.30. Hold 2: 13.00-14.30. 
 
Marc Molin tilbyder Guldpakker.  
Pris for guldpakken er 2.000,- 
 
Dag: Mandag. Datoer: 30/11, 14/12, 4/1, 18/1, 1/2, 15/2 
Tid: 11.00-12.30 
 
Dag: Onsdag. Datoer: 2/12, 16/12, 6/1, 20/1, 3/2, 17/2 
Tid: 13.30-15.00 
 
Dag: Lørdag. Datoer: 5/12, 19/12, 19/1, 23/1, 6/2, 20/2 

http://www.kgkgolf.dk/medlemmer/julemenu-i-kgk/


 

 

Hold1: 10.00-11.30. Hold 2: 12.00-13.30. Hold 3: 
14.00- 15.30 
 
Vi træner i hold på max. 4 personer og tiden er 1,5 time 
per gang. Dette gør at du kommer til at modtage en 
meget effektiv træning i golfens teknik. Vi bruger alle 
tekniske hjælpemidler vi har til rådighed og vi går 
igennem basics for bevægelsesmønsteret vi kalder 
golfsvinget. Du kommer til at få en klar uddannelse i 
korrekt golf træning så du ved, hvad du skal træne på 
samt hvordan du skal træne på det. Vi kommer til at 
bruge mange øvelser uden kølle og også uden bold. 
Dette gøres for at du skal kunne træne hjemme i stuen 
eller på græsplænen. 
 
Tilmeld dig til Klas på: klas@kgkgolf.dk  eller Marc på   
marc@kgkgolf.dk. Tilmelding sker efter først til mølle 
princip.  
 
Vi glæder os til at uddanne dig i vinter 
 
God fredag og weekend, 
 
Staben i KGK 
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