
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Hermed nyt fra klub nr. 1. 

 

Administrationen 

På søndag d.26.6. er der Triathlon på Strandvejen. Alle 

der skal til klubben i bil mellem 7:00-13:30 skal køre 

ind via Raadvad. Der skal parkeres bag Raadvad Kro. 

Se nedenstående kort: 

 
 

Pink Cup Lotteri 

Så vinderne i Pink Cup lotteriet er fundet. Du kan se 

om du har vundet på dette link. Præmierne udleveres 

ved henvendelse til kontoret på hverdage, eller til 

Annette Suhr / Lillan Nielsen. 

 

Sociale arrangementer 

Vi takker alle der støttede op om Spansk aften. 

Deltagerne nød bl.a. Flamingo Dansere og fantastiske 

spanske vine og specialiteter. Sikke en aften! 

 

Efter sommerferien har vi 

linet en helt særlig aften op, 

der ser ud til at blive lidt af 

et tilløbsstykke! BEATLES 

AFTEN, onsdag d. 10.8. kl. 

18:00. Per Wium fortæller 

underholdende om The Beatles med fokus på deres 

musik. Om relationen Lennon/McCartney og om 

George Harrison og Ringo Starrs vigtige roller i 

gruppen. Desuden om samarbejdet med producer, 

George Martin. 

Masser af musikeksempler undervejs.   

 

Tilmelding sker via golfbox under klubturneringer. 

Tilmelding sker efter først til mølle og der er plads til 

80 deltagere. Maden er åben grill og flere 

informationer kan ses på medlemssiden – tryk her. 

 

Restaurant 

Dagens ret i denne uge er Svinemørbradgryde til 92,-. 

 

I næste uge er dagens ret Kylling Chasseur med 

kartofler og grønt. 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrehaven, 23. juni 2016 

 

Banen  

Nu fik vi endelig regn efter at have haft tørke og 

varme siden Kristi himmelfartsferien og det hjælper. 

Fairways og semirough grønnes og med sidste uges 

gødning forventer vi nu, at se en tættere og grønnere 

tørv end tidligere. 

 

Varme og fugt giver bedre tilvækst og dermed højere 

klippeaktivitet og greenkeeperne klipper nu alle 

baneelementer i faste klippefrekvenser. Den arbejdstid, 

der er tilovers anvendes til at luge vejbred i greens og 

greensomgivelser. 

 

Shop 

Vi har netop modtaget 

sommerfarver fra Peter 

Scott. Bl.a. en flot koral-rød 

cardigan i Merino (1199,-), 

der tydeligt bringer glæde 

hos Lillan og Eva. Der er 

også kommet rundhalset 

mellemblå bomuldsstrik 

(649,-) og sol-gul merino 

vest (799,-) til herrer. 

 

 

Junior Sommerlejr 2016 – 27.6-1.7.2016 

Vores juniorafdeling holder den meget hyggelige og 

givende junior sommerlejr i næste uge, hvorfor der vil 

være mange glade børn i klubben mandag, onsdag, 

torsdag og fredag.  

 

Att: forældre og børn: 

Vi glæder os meget til at se jer i næste uge til 5 dage 

med golf, sjov, hygge og venskab. 

HUSK at medbringe pas på tirsdag når vi skal til 

Sverige – vi kan ikke tage jer med hvis I ikke har 

passet med. 

HUSK også solcreme og tøj der passer til vejret - hver 

dag! Og selvfølgelig det aller-bedste humør. 

De bedste hilsner fra KGK Junior Komiteen 

 

God fredag og weekend,  

 

Staben i KGK  
 
(Og husk at roughen, 

er ved at være saftig) 

 

http://www.kgkgolf.dk/medlemmer/wp-content/uploads/Præmieliste-Pink-Cup-2016.pdf
http://www.kgkgolf.dk/medlemmer/beatles-aften-i-kgk/

