
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed nyt fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
For at undgå cigaretskodder på 
banen har vi indkøbt 
kuvertæskebægre til klubbens 
medlemmer. De udleveres på 
kontoret eller i restauranten 
uden beregning.  
 
KGK Erhvervsklub på Bokskogen 
På fredag d.3.6. tager erhvervsklubben til Sverige, 
nærmere bestemt Bokskogen. Afgang 7:00 fra 
parkeringspladsen, træning med Marc Molin fra 08:30-
09:30, tee-off 9:50 med forplejning undervejs, 15:00 
frokost og præmieoverrækkelse. Retur parkeringsplads 
ca. 17:00. Transporten arrangeres af klubben. Pris: 
2.500 kr./person. Rabat ved flere deltagere sammen. 
Tilmeld dig pr. mail til Christian senest tirsdag d. 31.5. 
 
Banen  
Vores topdressning af fairways er gået rigtigt godt. 
Mange tak for at udvise overbærenhed med arbejdet. 
Enkelte steder ligger der dog en del småsten på fairways, 
hvorfor det vil være en stor hjælp for greenkeeperne og 
vores klippeled hvis I er opmærksomme på dette og 
smider de sten I finder ud i roughen. På forhånd mange 
tak. 
 
I det hele taget har sidste uges korte pinseuge været god 
på banen. Greens er topdresset og løber nu rigtigt godt 
og alle greensbunkers er trimmet. 
 
Der var ikke planlagt nogle store opgaver i denne uge 
andet end, at alle fairwaybunkers også er blevet 
trimmet. Bunkeren ved 1. green og 2. green er åbnet op 
så alt står klart til divisionsweekenden.   
 
KGK Shoppen 
Husk at vi har demo jern og køller fra Callaway, samt 
demo-jern fra Titleist I kan prøve. 
Der er nye flotte farver fra Peter Scott på vej, så I kan 
blive sommer klar med KGK logo på trøjen. 
 

 

 
 
 

Dyrehaven, 27. maj 2016 
 
Sociale arrangementer 
Som I kan se ud fra vedlagte menu til spansk aften 
lørdag d.11. juni kl. 18:00, er der lagt op til den helt 
store aften med lækker spansk mad og 
underholdning. Tilmelding sker via 
restaurant@kgkgolf.dk eller ved 
henvendelse i restauranten. 
 
Restaurant 
Dagens ret i næste uge er Helstegt Oksefilet med 
rosenpeber/Wwiskeysauce, grønt og kartofler til 92,-. 
 
Proer 
Marc er hjemme igen den 28/5 og tilgængelig for 
træning. 
 
Klas har stadig pladser på kurset for jer med over 36 i 
hcp. Hvis du gerne vil have mere stabilitet i dit slag så er 
dette kurset for dig. 
Tirsdag. Datoer: 31/5, 7/6, 14/6. Tid: 17.30-19.00 
Lørdag. Datoer: 4/6, 18/6, 2/7. Tid: 13.00-14.30 
Pris:750,-. Tilmelding til Klas: klas@kgkgolf.dk 
 
Turneringer 
4.6. Midtvejsturnering v. Rotunden Hellerup 
Foodmarket. 51 tilmeldt dags dato, så kun 25 pladser tilbage. 
10.6. Åben Herredag v. Nybolig Martin Frost.   
14.6 Pink Cup. Støt sagen ved at købe lodder, købe et 
drive af Amanda, vind flotte præmier og som den helt 
store attraktion bortauktionerer vi medlemsnummer 1-
1 til formålet. Auktionen er trådt i kraft og buddet 
starter på 5.000 kr. Se flere detaljer her og byd så vi kan 
få samlet en masse penge ind til Pink Cup. 
 
Junior 
HUSK Tivoli-tur på søndag 29.maj – tilmelding til Dorte 
Allerup: dorte@llerup.com. HUSK al træning aflyst 
søndag 29.maj pga. Tivoli-turen.  
Torsdagsmatch 2. juni: Kom i god tid denne torsdag – vi 
har  2 x JHT  som også skal spilles. 
Sommerlejr – tilmelding i Golfbox – Kom glad  
 
Staben i KGK 
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