
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Så er det igen tid til nyheder fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
Tak for en velgennemført generalforsamling d.12.4 med 
god ro og orden. Vi havde 80 fremmødte og følgende 
bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Birgit Peitersen, Ina 
Agerbæk og Lars Obel. Referatet bliver uploadet på 
hjemmesiden i løbet af næste uge. 
 
Der kommer nye 
bagmærker til 
klubben i dag. Der 
valgt et tidsløst 
design i mat 
messing (antique 
brass) med sort 
læderstrop, der 
passer godt til KGK’s 
værdier og planer for fremtiden. Mærket bliver 
mangeårigt og skal ikke fornyes hvert år. Alle 
medlemmer får samme mærke, da jeres adgang til 
banen og bookingsystemet er styret via golfbox. 
Identifikation ved banekontrol sker i dialog med 
kontoret, hvorfor vi understreger, at I skal bekræfte jeres 
tider i Golfbox inden spil på banen. Ved afhentning af 
bagmærket bliver datoen for udlevering, noteret på jeres 
golfbox profil. Hvis det skulle bortkomme, kan et nyt 
mærke købes for 150 kr. i shoppen. 
 
Medlemsbogen går i trykken næste uge, hvorfor den 
forventes klar til udlevering indenfor 2 uger.  

 
   
 
 

 
 
 

Dyrehaven, 15. april 2016 
 
KGK Shop 
Så er der kommet nye varer fra Peter Scott. Deres 
striksweatre er kommet i flere nye modeller og farver til 
både damer og herrer. 
Vi har også kampagne på Titleist’s nye bold, Trusoft. Køb 
2 dusin for 399,- og få en eksklusiv ball-marker med i 
købet. Kig efter boldtårnet i butikken. 
 
 
 
 
 
 
Banen  
Banen står flot for årstiden og har fået ros af de 
medlemmer og gæster der har været igennem i denne 
uge. I dag fredag har vi single-klippet alle greens, så 
weekenden skulle byde på flotte og jævne 
putteoverflader. Husk venligst jeres nedslagsmærker.  
I næste uge åbner de renoverede greenbunkers på hul. 
15 og 18.  
 
Driving Rangen er åbnet, men vi ser desværre at der er 
mange der ikke bruger de fremsatte måtter. Det er 
utrolig vigtigt at I husker dette, så vi kan have godt græs 
hurtigst muligt.  
 
Andreas Hartø besøger KGK 25.4. – meld din ankomst! 
Arrangementet er gratis og for alle klubbens 
medlemmer. Først til mølle, da der er plads til 80 
personer. Skriv til Christian her. 
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Introgolf 
Mandagsgolfen starter på mandag den 18/4. Første 
starttid kl 16.00 og sidste starttid kl 17.30. Tilmelding 
sker på listen i klubhuset ved Intro tavlen. Desværre var 
det ikke muligt af praktiske grunde at gennemføre 
tilmelding via Golfbox, så derfor fortsat tilmelding via 
liste i klubhus. 
Skriv dig selv på eller kontakt sekretariatet. 
Du kan også kontakte Birgit Peitersen: 21201560 eller 
mail: peitersen@dadlnet.dk .Vi glæder os til at se dig. 
 
Restaurant 
Dagens ret i næste uge er 
gammeldags sprængt 
oksebryst med 
peberrodssauce, kartofler og 
årstidens grønt til 92,- 
Vi har som noget nyt indført 
månedens vin. I april kan vi 
tilbyde en frugtfuld Australsk 
Shiraz fra Blush Hill samt en 
Pinot Gris D’Alsace til 45,- 
pr. glas eller 182,-. 
 
Proer 
Så er Klas hjemme fra Sicilien og træning kan bookes til 
ham og Marc på Golfbox under fanen ”Protrainer”.  
 
Alternativt kontakte Klas og Marc via mail for aftale: 
Klas Olsson: klas@kgkgolf.dk  
Marc Molin: marc@kgkgolf.dk  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Klas vil gerne invitere til et kom igang træningsforløb 
for dig med hcp. mellem 37-54. Målet med dette forløb 
er at give dig en forståelse samt redskaberme til at nå 
hcp 36 eller lavere. Det kan også ses som et kickstart til 
sæsonen og en meget god kom igang kursus. 
Vi træner 3 lørdage i træk med start den 30/4. 
Tilmelding til Klas på mail: klas@kgkgolf.dk  
Datoer: 30/4, 7/5, 14/5 
Tid: 13.00-14.30. 
Pris: 750,- Max antal deltagere er 10 og minimum 5. 
 
God weekend, 
 
Staben i KGK 

 

mailto:peitersen@dadlnet.dk
mailto:klas@kgkgolf.dk
mailto:marc@kgkgolf.dk
mailto:klas@kgkgolf.dk

