
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed årets 3. nyhedsbrev fra KGK, 
 
Administration 
Vi har fået 58 nye medlemmer i år, hvilket 
glæder os. Vi beder alle medlemmer tage godt 
imod de nye KGK’ere. Sekretariatet og vores 
proer står naturligvis til rådighed hvis der er 
brug for en rundvisning i klubben eller nogen 
spørgsmål der skal besvares. Ring til os på 
39630483 og lav en aftale. 

 
Vi har stadig plads til flere nye medlemmer i 
2017, hvor Golfens Dag d. 30.4. bliver sidste 
mulighed for indmeldelse til 2017 sæsonen. 
 
Vi får udarbejdet ny hjemmeside i 2017. Vi har i 
flere år haft to separate sider - én til medlemmer 
og én til gæster – dette ændres på den nye side. 
Vi ser frem til at styrke vores kommunikative 
profil og platform i KGK med denne hjemmeside, 
så der bliver sammenhørighed mellem 
hjemmeside, nyhedsbreve, facebook, etc.  
 
Kommende begivenheder 
26.3. Richards reception kl. 14:00 
1.4. Åbningsturnering (tilmelding i Golfbox) 
1.4. Junior Golf Prøve Dag kl. 10:00 
2.4. Generalforsamling kl. 15:00 
8.4. US Kids Golf v. Marc Molin 
10-12.4. Påskecamp for juniorerne 
22.4. US Kids Golf v. Marc Molin 
25.4 Ugeturneringen starter 
29.4. Provinsklubbernes Pokal Klubturnering 
30.4. Golfens dag 
30.4. Introturnering by Klas & Marc. Alle velkommen! 

 
Intro Golf 
Vi skal, som skrevet ovenfor, tage godt imod 
vores nye medlemmer, og her mangler vores 
introkomité hjælpere til fortælle om vores klub 
og det dejlige klubliv vi kan tilbyde, hjælpe nye 
golfere rundt på banen samt fortælle dem om 
kutyme og regler. Tilmeld dig til Lise Gulmann, 
på tlf. 22257911 eller lisegulmann@gmail.com.  
 
 
 
 

 
 
 

Dyrehaven, 15. marts 2017 
 

Junior  
ATT: KGK juniorer og tilhørende forældre. 
Vi glæder os helt vildt til 2017-sæsonen. 
Vi starter med 3 dages påske-golf 10.-12.april. 
Det koster 100,- pr. dag inkl. frokost, saftevand 
og frugt. 
Tilmelding og betaling i golfbox. 
Forældre-hjælp er meget velkommen – skriv til 
Lotte på lbh@bcdtravel.dk. KOM GLAD! 
De bedste hilsner fra Junior Komiteen 
 
Fordel til KGK medlemmer 
Vi har indgået en aftale med Profil Rejser for at 
kunne tilbyde vores medlemmer gode tilbud på 
rejser. Profil Rejser har fokus på tætte 
samarbejder med sportsklubber af forskellig art, 
og kan ydermere tilbyde alt fra Krydstogter, 
Luksusferier til naturligvis Golfferier.  
 
Hvis du overvejer en golftur i påsken fra 15.4-
22.4 (så længe der er ledige pladser), kan vi 
tilbyde alle vores medlemmer 500 kr. rabat på 
tur til Algarve. Klik her og se mere om turen. 
Kontakt Profil Rejser på golf@profilrejser.dk 
eller ring 77 33 56 20 for mere information eller 
booking.  

 
 
Banen og træningsbane 
Fra og med mandag den 13. marts er der dagligt 
flag på greens. Også i weekender! 
 
Varme og sol begynder endelig at dominere. 
Banen skal startes op efter en god og mild vinter. 
Rigtigt mange arbejdsopgaver presser sig på nu. 
Greenområder og tees har alle fået en forårstonic 
i form af en mild kvælstof/jern-gødning. I 
indeværende uge bliver greens luftet og 
efterfølgende tromlet. Bunkers klargøres dvs. 
bladaffald renses ud, kanter blæses rene og 
sandet flyttes tilbage. 
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I næste uge stiger aktiviteten yderligere. Vores 
topdressing program på fairways igangsættes 
mandag. Vores entreprenør spreder ca. 5mm 
sand ud på alle fairwayarealer, hvilket svarer til 
ca. 600 tons. Efterfølgende børstes sandet ned i 
tørven og vi eftersår med græsfrø. Vi forventer, 
at arbejdet er overstået på 3-4 arbejdsdage. 

 
Vores ny anlagte træningsbane udvikler sig fint. 
Når der kommer mere vækst i græsset ved vi 
hvornår vi kan åbne den uden måtte-påbud. Vi 
har i den forgangne uge flyttet boldmaskinen, så 
der i 2017 sæsonen bliver nemmere adgang til 
træningsbolde, der hvor stien knækker op mod 
indgangen til klubhuset.  
 
Shop 
Vores åbningstider i shoppen er som følger i 
marts måned: 
Hverdage: 09:00-15:00 
Weekender som følger: 
11.3, 12.3, 18.3: 09:00-13:30 
19.3.: Lukket 
25.3, 26.3.: 08:30-14:30 
1.4, 2.4: 08:00-15:00  
 
Vi har fået en masse nyt demo-udstyr fra Titleist 
og Callaway i butikken, så hvis du overvejer nyt 
udstyr er du velkommen til at prøve de køller vi 
har stående. Tag gerne fat i Christian eller vores 
proer for råd og vejledning. Hvis du vil have alle 
muligheder til rådighed, har vi planlagt demo-
dag tirsdag d.9 maj, hvor Titleist og Callaway 
fremviser al deres udstyr. 
 
Der forventes nyt tøj i butikken fra Peter Scott, 
Abacus, Footjoy og Oscar Jacobsson i løbet af 
måneden – så kig ind. 
 
Restaurant 
Vores nye restauratører, Tobias og Fredrik, 
glæder sig sammen med Robert til at introducere 
vores nye menu pr. 1.4.  
I kan forvente en menu der skiftes jævnligt og 
følger sæsonen. Smørrebrød vil være en fast del 
af frokostserveringen, og 3 aftener om ugen vil vi  

 
kunne byde på lækker buffet. Men det kan I høre 
meget mere om, når Fredrik og Tobias er værter 
for et let traktement forud for 
Generalforsamlingen d.2.4.  
 
Netværksgolf i KGK 
Torsdag d.20.4. afholder vi et åbent 
netværksarrangement i KGK i samarbejde med 
Wellcome Fitness og Rotunden Foodmarket. Det 
bliver en forrygende dag med god stemning, 
dejlig frokost og drikke, samt networking. Du er 
velkommen til at medbringe ven, kunde eller 
kollega til en hyggelig best-ball. Se flere detaljer 
nedenfor. Tilmelding sker til Christian på: 
cth@kgkgolf.dk.  

 
 
God uge og weekend, 
 
Staben i KGK  
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