
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Med foråret på vej, er der hermed nyt fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
I går, torsdag 28.4., blev der afholdt begravelse i Ordrup 
kirke samt gravøl i KGK for Jørgen Th. Knudsen, der 
igennem årtier har været frivillig og aktiv i flere af vores 
komitéer. Jørgen var som alle ved, ekstremt vellidt og et 
yderst socialt menneske. Jørgen vil blive savnet af alle os 
som han har berørt med sit venlige sind og glade natur. 
Æret være hans minde.  
 
Banen  
Den seneste tids kolde vejr forsinker græssets vækst og 
heling efter vinteren. Det forhindrer ikke masser af spil 
på banen så specielt greens er plaget af alt for mange 
uoprettede nedslagsmærker. Uden aktiv vækst heles 
disse nedslagsmærker ikke og i stedet for fremkommer 
der bare pletter i greens. Disse åbninger, i den ellers fine 
tørv, skaber plads til etablering af ukrudt. Derfor: fat din 
pitchfork, ret 
gamle som nye 
nedslagsmærke
r op og hjælp 
med at få 
greens pæne 
igen.  
 
Nu kommer der heldigvis lidt mildere vinde og i takt 
med, at ny slebne klippeled kommer ud af 
greenkeeperværkstedet bliver tees, forgreens og 
fairways også klippet. 
 
Den kommende uge bringer topdress af greens og 
greensomgivelser mandag og forventeligt topdress af 
teesteder 
onsdag. 
Greenbunker 
på 1. hul er 
renoveret så 
der er 
spilleforbud 
fra denne.  
 
Hvis det varmere vejr bliver mere vedvarende, ophæves 
måttepåbud på driving range snarest muligt. 

 
 
 

Dyrehaven, 29. april 2016 
 
Sociale arrangementer 
I mandags havde vi besøg af Nordea Private Banking og 
Andreas Hartø. Aftenen var meget succesfuld med 
fremmøde af ca. 80 deltagere. Vi havde dårligt vejr 
under clinic på driving rangen, men Andreas’ var som 
altid i højt humør og gav god underholdning for både 
børn og voksne. 
NÆSTE ARRANGEMENT er regelaften 18.5. kl. 18:30-
21:00 med Oswald Academy v. Audiovox. Brian Oswald 
var en stor succes hos tirsdagsdamerne sidste år, 
grundet hans underholdende og gode evne til at forklare 
golfreglerne, som til tider kan være indviklede. Derfor 
fandt vi det oplagt at afholde en regelaften, nu hvor de 
nye golfregler er kommet på gaden. Vi tilbyder Coq au 
vin med lækre salater og kartofler til 92 kr. fra kl. 18:00, 
til dem der ønsker spisning. Tilmelding sker i golfbox 
under klubturneringer. 
 
Kommende turneringer: 
30.04. Provinsklubbernes Jubilæumsturnering.  
05.05. Sprinter Cup (åben). 80 tilmeldt pr. 29.4. 
07.05. Åben generationsturnering. 4 par tilmeldt pr. 29.4. 
Par kan dannes af to generationer i lige linje fra samme 
familie/slægt og som noget nyt tilføjer vi i år den 
mulighed at øvrige familiemedlemmer fra samme 
familie/slægt også kan deltage her skal der dog være 
minimum 20 års forskel i alder - så vi sikre os to 
generationer. 
08.05. Introturneringen. 12 tilmeldt pr. 29.4. 
Introturneringen er en social match, der giver nye 
medlemmer muligheden for at møde andre medlemmer. 
Husk og tilmelde jer og mød nye mennesker, eller deltag 
for at vores nye medlemmer føler sig VELKOMMEN i 
klubben. Match formen bliver en holdmatch. 
 
Restaurant 
Dagens ret i næste uge er Hakkebøf med bløde løg, brun 
sovs, små franske ærter og pandestegte kartofler til 92,-. 



 

 

Vi har fået 
tre nye 
amerikansk 
inspirerede 
øl i 
restauranten. 
American 
Lager, US 
Dark Ale og 
Mørk Mumme. Meget smagfulde. Pris 49,- pr. flaske. 
 
 
Proer 
Efter stor tilmelding og interesse for kurset "vejen til hcp 
36" så kommer vi at gennemføre endnu en i juni. Vi 
fokuserer på at give dig redskaberne og nøglerne til at 
komme ned i hcp. 36. Træningen er fokuseret på 
swingtræning samt at få kontrol på træffet, for at gøre 
dit spil mere stabilt og repetér bart. 
Har du hcp. 36+ og synes at du ikke kommer videre, så 
er dette kursus for dig. 
 

Datoer: 31/5, 7/6, 14/6. 
Tidspunkt: 17.30 - 19.00 

Pris: 750,- 
 
Du kan nu tilmelde dig en efterårstur sammen med Klas 
Olsson. Rejsen går til Solrige Spanien og golf and Wine 
resort Peralada. En rejse med fokus på golf, god mad, sol 
hyggeligt samvær.  
Information om rejsen findes i vedhæftede fil. 
Tilmelding til kursus og/eller rejse send en mail til 
klas@kgkgolf.dk.  
 
Individuel træning kan bookes via golfbox.dk eller send 
en mail til Klas (klas@kgkgolf.dk) og Marc 
(marc@kgkgolf.dk). 
 
Hvis du har nogle venner eller veninder og gerne vil 
træne sammen så kontakte Klas eller Marc og vi kan 
arrangere træning på jeres vilkår vedrørende datoer og 
tidspunkter. 
 
God weekend, 
 
Staben i KGK 
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