
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Sensommer nyheder fra klub nr. 1.: 

 

Administration 

1. september startede jagtsæsonen i Dyrehaven. 

Skovens folk skød adskillige dyr i går, hvor 

medlemmer bl.a. observerede et dødt dyr i dalen før 

4. green. Efter kontakt til jæger Torben 

Christiansen, kan jeg oplyse at alle dyr bliver hentet 

senere på dagen. Ingen bliver glemt. 

 

Indbruddene på parkeringspladsen ved 

Springforbivej fortsætter desværre. Indtil videre må 

vi bede jer og jeres gæster om at tømme bilen for 

artikler. Dette gælder også i baggagerum, hvor 

dækkenet eller hattehylden ikke dækker hele vejen 

langs kanten.  

 
 

Vi gør allerede nu opmærksom at hvis du ønsker at 

ændre dit medlemskab for 2017, det gøres inden 

31.10.2016 på kgk@kgkgolf.dk. Tak. 

 

Tuscany Night  

Husk vores toskanske aften lørdag d. 17.9., hvor det 

bliver en gastronomisk fest med lækker 

vinsmagning i restauranten. Spørg Robert eller 

Richard for flere deltaljer og tilmeld jer i 

restauranten.  

 
 

Kommende arrangementer / turneringer 

4.9. Rækkemesterskaberne 

10.9. Bridgegolf  

 

 

 

 

Dyrehaven, 12. august 2016 

 

 

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

seniorer, veteraner, superveteraner. 

24.09. Ugeturneringens 40 års jubilæumsturnering 

25.09. Juniorklubmesterskaber og afslutning 

1.-2.10. Royal Trophy rangliste eliteturnering 

 

Tilmelding sker via Golfbox. 

 

Restaurant 

Dagens ret i næste uge er: Stegt flæsk med 

persillesauce og kartofler. 
 

Vores åbningstider i restauranten er: 

Mandag & Onsdag:  11:00-20:00 

Tirsdag & Torsdag:  11:00-22:00 

Fredag – Søndag:  10:00-18:00 

Køkkenet lukker 30 minutter før.  

 

Hvis det er muligt, bedes I venligst forudbestille 

aftensmad inden i går ud på banen. Alternativt, kan I 

ringe fra banen og bestille på 3948 4003. Tak. 

 

Introkomité 

Introgolf mangler mentorer til at gå på banen 

sammen med de nye medlemmer i klubben mandag 

eftermiddag fra kl. 16:00. Kontakt Birgit Peitersen 

på peitersen@dadlnet.dk hvis du vil hjælpe. 

 

Banen  

På banen påbegynder vi fra på tirsdag renoveringen 

af drivingrange samt etableringen af 6 fremskudte 

tees. Dette anlægsarbejde forventer vi tager det 

meste af ugen. Vi starter med drivingrange og 

rykker derefter ud på banen. 

 

Det er det almindelige slagområde på drivingrange 

der renoveres. Når anlægsarbejdet sættes i gang vil 

slagområdet på drivingrange være rykket frem og 

udenfor det almindelige slagområde. Det betyder for 

træningen resten af sæsonen og formentligt frem til 

sæsonstart i 2017, at I er tvunget til at slå væsentligt 

kortere så alle boldene ikke forsvinder ud i roughen. 

 

Der bliver etableret fremskudte teesteder på 

følgende huller: 5, 6, 8, 10, 11 og 15. hul. Af 

sikkerhedsmæssige grunde vil de berørte hullers 

øvrige teestedsmarkeringer være flyttet frem på de 

huller der arbejdes på. 

 

God weekend, 

 

Staben i KGK  
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