
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Hermed nyheder fra KGK, 

 

Administration 

Der er dragedag d.22.10 på 

Eremitagesletten. Tag evt. 

børn / børnebørn med herud 

og drik en kop varm kakao 

med flødeskum i klubhuset 

bagefter.   

 

Vi har modtaget resultaterne 

af den 3. og sidste besvarelse fra Golfspilleren i 

Centrum. Vi har fået 54 besvarelser mere end i 

2015, hvilket øger validiteten af de data vi får. Vi 

har udviklet os positivt på 7 ud af 9 

forretningsområder, hvilket vi vil præsentere på 

generalforsamlingen i 2017. 

 

Fredag d.14.10. var personalet på inspirationstur til 

Halmstad Golfklub – Tylösand. Meget 

velfungerende golfklub, hvor deres klubchef tog god 

tid til at informere os om klubbens drift. Vi fik flot 

forplejning i deres restaurant og spillede (en for 

årstiden) yderst velplejet Nord-bane.  

  

HUSK at ændre dit medlemskab for 2017 inden 

31.10.2016 på kgk@kgkgolf.dk. Tak. 

 

Kommende arrangementer / turneringer 

17.+18.10: Efterårsferiegolf for juniorerne 

20.10. Efterårsfourball – tilmelding senest 20.10. 

22.10. Afslutningsturnering 

29.10. Cross-Country 

 

Shop 

Åbningstider i shoppen og kontoret for resten af 

oktober er som følger: 

Mandag til torsdag: 08:00-16:30  

Fredage: 08:00-15:30  

Weekender: 

15.-16.10: 07:45-15:00. 22.-23.10: 08:00-15:00.  

Lørdag 29.10: 09:00-14:30. 

Søndag 30.10: 07:30-13:30 (vintertid starter) 

 

 

 

 

 

Dyrehaven, 15. oktober 2016 

 

Vi har fået lækre regnsæt fra 

Footjoy i shoppen, hvor der i hele 

2016 gives en gratis baselayer 

trøje (værdi 499,-) med ved køb af 

helt regnsæt.  
 

Der er også kommet windstoppere 

og nye huer til damer fra Abacus. 

Kom ind og kig! 

 

Restaurant 

Dagens ret i næste uge er: Svinemørbrad a la 

creme til 92,-. Vi byder også på lækker Tomat-

Basilikum suppe alle dage – perfekt til årstiden! 

 

Vi har stadig få pladser tilbage til Hubertus 

Frokost, søndag d. 6. november. Ring til 

restauranten på 39484003 eller skriv en mail.  

 

Vores åbningstider i restauranten er: 

Mandag- Søndag:  10:00-18:00 

Køkkenet lukker 30 minutter før.  

 

Banen  

Banen står flot i efterårsfarver med fine fairways og 

flotte bunkers. Den indbyder til spil, så kom endelig 

ud og få spillet nogle huller selvom det er koldt og 

blæsende. 

 
 

Proerne 

Marc og Klas har stadig pladser på deres forårsture. 

Så hvis du vil væk fra det kolde nord og til varmere 

himmelstrøg så kontakt vores trænere for datoer og 

program.   

 

Lektionskort er gældende 1 år fra købsdato, hvorfor 

det sagtens kan betale sig at indgå i et efterårs / 

vinterforløb med vores trænere, hvor du allerede nu 

kan begynde forberedelsen til 2017 sæsonen.  

 

God weekend, 

Staben i KGK  
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