
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Så er der sommernyheder fra klub nr. 1. 

 

Kommende arrangementer 

06.08: Drengene mod Pigerne. Der mangler herrer 

til denne nye og sjove hulspilsmatch.  

07.08: Richards best-ball. Spil sammen med en 

makker og vind nogle af de meget flotte præmier. 

Vores medlemmer må medbringe gæster udefra. 

10.08: Beatles Aften – husk at få jer tilmeldt til dette 

fantastiske arrangement! 

16.08: Åben Dame-dag med gunstart kl. 9:00. 

27.08: Klubmesterskaber 

Sir Alan Johnstone lodtrækningen er offentliggjort 

og hænger på tavlen. 

 

Restaurant 

Dagens ret fra mandag d. 

25.7 til 31.7 er 

Pandestegt laks med 

spinatsoufflé, 

Hollandaise sauce med 

årstidens grøntsager og 

timian kartofler til 92,-. 

 

Introkomité 

Vi inviterer klubbens medlemmer til at besøge vores 

venskabsklub, Ljunghusens GK i Sverige. Den 1/8 

kan du spille 9 huller gratis på en af Sveriges bedste 

golfbaner. 

Programmet: 

14.30-16.30 Træning med Klas på Ljunghusen 

(koster 300,- og der er 6 pladser) 

17.00-17.45 Spisning i Ljunghusens Dejlige 

klubhus. 

17.45 første 

start på 

sløjfen 1 - 9  

 

Greenfee og 

spisning er 

gratis og der 

er plads til 

20 personer, 

træning koster 300,- og der er plads til 6 personer. 

 

Tilmeld dig Gratis spil og spisning til Klas Olsson 

på mail: klas@kgkgolf.dk.  

 

Fra den 8/8 kommer tilmelding og booking af 

starttider til Mandagsgolf at foregå via golfbox. Har 

du over 36 i hcp, så kan du bare booke tid. Har du 

lavere end 36 så skal du kontakte kontoret for at få 

en tilladelse at booke tid i Mandagsgolfen. Hvis du  

er usikker på hvordan du gør det, kan du kontakte 

kontoret for hjælp. 

 

 

 

Dyrehaven, 22. juli 2016 

 

Proerne 

Dame holdtræning på mandage: 

Klas har stadig et par pladser på 

sine damehold om mandagen.  

Datoer: 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 

12/9, 19/9  

Hold 1: 13.00-14.00 - 3 pladser. 

Hold 2: 14.00-15.00 - 1 plads.  

Pris: 700,-. Tilmeld jer på mail: 

klas@kgkgolf.dk. 

 

Marc tilbyder vores medlemmer 

uden et etablereret handicap samt 

ventelisten, et spændende 

undervisningstilbud. 

Tirsdage kl. 18-19 

16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9,20/9  

Lørdage kl. 14-15 

20/8, 27/8, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10 

6 timers undervisning for blot 

950,-. Antal deltagere per hold: 6-9 personer 

Tilmelding skal ske per mail til: marc@kgkgolf.dk. 

 

Banen  

Vores dejlige bane står flot og grøn og indbyder til 

spil. Roughen er mere end saftig og sluger mange 

bolde, men greens er meget ensartede og holder en 

rigtig fin hastighed. Hovedparten af vores 

besøgende gæster er meget tilfredse med standen 

(og oplevelsen som en helhed), ligesom vores 

medlemmer bemærker de tætte fairways og de 

jævne greens.  

 

Shop 

Vi har op til -40% på udvalgte varer fra Peter Scott, 

Footjoy & Ahead. Se på bordet og stativet i gangen, 

og spørg endelig personalet om hjælp.  

Vi får løbende flere Titleist 915 woods hjem, da 

efterspørgslen er stor på denne meget populære 

serie. Hvis dine køller er mere end 5 år gamle, så 

kom ind og prøv dem – forskellen er mærkbar. 

Driver: 2395,- og Fairway wood: 1395,-.  

 

Nyhedsbrevet er tilbage 12.8. 

 

God sommer.  

 

Staben i KGK  
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