
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Så er det igen tid til nyheder fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
HUSK at KGK holder åbent hus søndag d.3. april kl. 
10:00-13:00 for at tiltrække nye medlemmer til vores 
dejlige golfklub. Spred meget gerne budskabet blandt 
familie, venner og bekendte. Tak. 
  
Vi beder alle medlemmer om at kontrollere jeres 
respektive telefonnumre i golfbox. Således bliver 
informationerne i vores medlemsbog for 2016 bliver så 
korrekte som muligt.  
 
 
Introkomité / nye medlemmer 
Vi holder intromøder for nye medlemmer hhv. mandag 
d. 11. april kl. 16-17 og søndag d.17. april kl. 14-15. 
Hvis du er ny i klubben, eller endnu ikke har fået et 
etableret handicap så mød op på dagen og hør mere om 
KGK samt hvilke muligheder du har for at få spillet 
mere golf og dermed blive en bedre golfspiller. 
 
Aktiviteter i KGK 
For at sætte fokus på de sociale aktiviteter i KGK, har 
Klas Olsson og resten af ledelsen i KGK sammensat en 
kalender med medlemsaftener henover året. Der vil som 
noget nyt være en aktivitet hver måned (undtagen juli, 
hvor de fleste holder ferie) med fokus på golf, hygge, 
relevant information og underholdning.  
Vi starter rækken af aktiviteter mandag d.25.4 kl. 17:00 
med en aften for børn og voksne, hvor Nordea Private 
Banking åbner ballet og Andreas Hartø (ja, ham der 
friede til sin kæreste på Himmerland Hill sidste år) 
kommer og fortæller 
om livet som Tour-
pro og giver prøver 
på sit store talent.  

 
 
 

Dyrehaven, 18. marts 2016 
 
KGK Shop 
Det bugner med nye varer i KGK shoppen så kig ind og 
bliv fristet til et forårskøb. Vi holder åbnet fra 9-14 i 
weekenden, samt 8-14 i påsken. 
 
Banen  
Det er blevet forår på banen og vi er kommet godt 
igennem vinteren. Temperaturen er ca. 4 grader i jorden 
så der kommer til at gå flere uger før et almindeligt 
plejeprogram er oppe at køre. 
 
På trods af de lave 
temperaturer er 
forholdene på banen 
gunstige for 
sæsonforbedrende 
arbejde. Greens er 
klippet og næsten alle 
greens og greensomgivelser er blevet topdresset. De 
resterende topdresses i påskeugen og med en lille gang 
tromling har vi dejlige greens igen. 
 
Bunkers er blevet klargjort til sæsonen og flere 
greensbunkers er blevet renoveret i henhold til vores 
rullende 5-årsplan. Læg mærke til hvordan 
bunkerskanter nu føres næsten helt ned til bunden af 
bunkers. Dette design vil give os en fastere overflade i 
sandet. 
 
Klubbens ansøgning om afbrænding af roughen på 
højre side af 11. hul er meget tæt på at gå igennem og vi 
planlægger derfor at gennemføre den historiske 
afbrænding på tirsdag d.22. marts. 
 
Proer 
Marc Molin har i vedhæftede fil udarbejdet et 
spændende tilbud om golfundervisning. Det drejer sig 
om holdtræning i hhv. april og juni. Skynd jer at melde 
jer til, inden de bliver overtegnet. 
 
God weekend 
 
Staben i KGK 


