
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed nyhedsbrev fra klub nr. 1.: 
 
Administrationen 
Vi ønsker alle godt nytår og håber at I er kommet godt 
ind i 2016.   
 
Alle medlemmer der har skiftet status til 
ugedagsmedlemmer i 2016, kan allerede nu afhente 
deres nye DGU kort i sekretariatet. 
 
Kontingentopkrævningerne for 2016 er processeret og 
vil i år have forfald mandag d. 1.2.2016.  
 
Tak for alle de billeder vi har fået af medlemmerne. Vi 
søger stadig efter billeder fra 1960’erne og 1970’erne til 
brug i udsmykningen af klubhuset og restauranten i 
løbet af januar og februar. Send billederne i højest mulig 
opløsning til cth@kgkgolf.dk eller aflevér dem venligst i 
sekretariatet.  
 
Åbningstider for kontoret i januar og februar er:  
Mandag til Fredag: 09:00-15:00.  Weekender: lukket. 
 
KGK Shop  
Shoppen følger åbningstiderne for sekretariatet og 
holder lukket i weekenden. Gæstegreenfee kan betales i 
restauranten. 
 
Hvis du er interesseret i at blive fittet til nyt udstyr i 
2016 skal du sætte kryds i kalenderen tirsdag d.10. maj, 
hvor Titleist og Mizuno holder demo-dag med kyndig 
vejledning fra vores proer. 
 
 I 2016 kommer vi 
som noget nyt til at 
føre mærket 
Penguin, der er 
kendt for klassisk 
polo design. Vi 
fortsætter med Peter Scott’s flotte strik i mange nye 
farver og styles, et spændende udvalg Footjoy tøj, 
nyheder fra Abacus samt lækre dame windbreakere fra 
Sunice, samt meget mere.  Vi fortsætter med mindre 
udvalg af Callaway og Odyssey, der suppleres med 
Scotty Cameron og Titleist.  

 
 

 
Dyrehaven, 15. januar 2016 

 
Restauranten 
Restauranten er åben igen efter at både loft og vægge er 
blevet malet samt gulvene blevet bonet – et meget flot 
resultat. Der mangler stadig at blive ophængt 
udsmykning på væggene samt to flotte KGK-grønne 
menutavler fra CHAT board. 

 
 
Vi har åbent til frokost alle dage, så kom ind og nyd 
f.eks. en varm tomatsuppe med brød til 48,- eller få 
varmen over en kop kaffe eller varm chokolade.  
 
Vi holder meget gerne arrangementer for jer i 
vinterperioden. F.eks. kan I holde jeres kortaften i KGK 
med en dejlig varm dyreragout til hovedret. 
Mulighederne er mange så kontakt Richard på 
restaurant@kgkgolf.dk eller ring 3948 4003. 
 
Proer  –  tur til Lissabon 
Marc Molin har arrangeret en lækker tur til Lissabon 
d.13-20 marts, nærmere betegnet Dolce Campo Real 
Golf Resort. Turen inkluderer 5* hotel, 5 dages spil på 
Donald Steel bane og meget mere. Se vedlagte opslag og 
kontakt Marc på marc@kgkgolf.dk for flere detaljer. 
 
God weekend, 
 
Staben i KGK 
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