
 

 

 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Administration 

Sidste Golfspilleren i centrum undersøgelse starter i 

næste uge. Vi håber på mange svar og konstruktive 

kommentarer som input til de fremadrettede planer 

for klubben.  

 

Vi har gennemgået skabene og især i kælderen ser 

mange ud til ikke at blive brugt. Kontakt 

sekretariatet på kgk@kgkgolf.dk hvis du ikke får 

brugt dit skab og gerne vil opsige det. 

 

HUSK at ændre dit medlemskab for 2017 inden 

31.10.2016 på kgk@kgkgolf.dk. Tak. 

 

Tuscany Night  - AFLYST 
Vi havde desværre kun 7 tilmeldte til Toskansk 

aften, hvorfor vi har aflyst det. 

 

Kommende arrangementer / turneringer 

17.-18.9.: Klubmesterskaber for damer, herrer, 

seniorer, veteraner, superveteraner.   

24.09. Ugeturneringens 40 års jubilæumsturnering. 

25.09. Junior klubmesterskaber og afslutning 

26.09. Afslutning Mandagsgolf kl. 16:20. Kontakt 

Kirsten Bagge på 2129 4447.  

1.-2.10. Royal Trophy rangliste eliteturnering 

 

 

 

Dyrehaven, 16. september 2016 

 

Restaurant 

Dagens ret i næste uge er: Svinekoteletter m. 

æblekompot, calvados-sennepssauce, små 

kartofler og grøntsager til 92,-. 
 

Vores åbningstider i restauranten er: 

Mandag- Torsdag:  11:00-20:00 

Fredag – Søndag:  10:00-18:00 

Køkkenet lukker 30 minutter før.  

 

Banen  

Banen er toptrimmet og klar til klubmesterskaberne 

i weekenden. Det har været to travle uger med 

etablering af fremskudte teesteder samt driving 

range, men vi glæder os til at vise banen fra sin 

fineste side i 

weekenden. I næste 

uge kigger vi fremad, 

hvor vi prikker, 

eftersår og dresser 

greens i starten af 

ugen, således at de er 

pæne og klar til næste 

weekend.  

 

Shoppen 

KGK får som den ene af to butikker i landet, Scotty 

Cameron Crown serien til salg. Putterne er designet 

og balanceret til 33” og kun denne længde. De kan 

fås i butikken fra d. 21.10. og sælges til alm. scotty 

pris: 2995,- pr. stk. Kontakt Christian hvis du vil 

skrives op til én af modellerne. 

 
 

Proerne 

Du kan komme på forårstur med vores proer som 

følger: 

Mallorca med Klas d. 11.-18.3 og d. 25.3 – 1.4. 

Praia del Rey med Marc: 19.3-26.3. 

Kontakt Marc/Klas for mere info, eller se her. 

 

God weekend, 

 

Staben i KGK  
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