
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed nyhedsbrev fra klub nr. 1.: 
 
Administrationen 
Greenfee billetter, lektionskort til proerne eller gavekort 
med udløb 31.12.2015, bedes benytte dem inden årets 
udgang. De overføres ikke. 
 
Københavns Golf Klub er kommet på 
facebook, hvor vi løbende opdaterer 
med billeder og nyheder. Tilmed dig 
siden her eller ved at trykke på logoet.  
 
SØGER!! Billeder af KGK eller KGK medlemmer anno 
1980 eller tidligere. Vi ønsker at låne billederne til brug 
i udsmykningen af klubhuset og restauranten henover 
vinteren. Send billederne til cth@kgkgolf.dk eller aflevér 
dem venligst i sekretariatet.  
 
Åbningstider for kontoret i december er:  
Mandag til Fredag: 09:00-15:00.  Weekender i 
december er der lukket, undtagen d. 12.12.! 
 Lukket alle dage fra 23.12 til 4.1.2016. 
 
KGK Shop  
HUSK vores store julesalg lørdag d. 12.12 kl. 10-14. Vi 
har indkøbt flot gavepapir, så vi i år kan pakke jeres 
gaver flot ind. Desuden får alle der køber for mere end 
299,- gaver fra Titleist – jo mere du køber jo flere gaver. 
Vi byder også på glögg, julekager og æbleskiver. Så kig 
forbi og få sagt GLÆDELIG JUL til hinanden. 

 
Blandt de udvalgte tilbud er -50% på alle de lækre 
Lanner sokker, -50% på combopakke med polo & kasket, 
-50% på udvalgte handsker, og meget mere. Kig forbi! 
 

Restauranten 
Hold din julefrokost i KGK. Richard har sammensat i 
julebuffet eller juleplatte med alt hvad ganen kan  
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begære. Priserne varierer fra 119 til 208 kr/person - 
menuerne kan ses her.  
 
Traditionen tro inviterer Richard til dejlig juleplatte 1. 
og 2. juledag – skriv eller ring for bordbestilling. 
 
Banen 
Banen er åben og greens ligeså. Der køres ikke flag ud 
alle dage, grundet lav aktivitet de våde dage. Driving 
rangen er nu så blød efter novembers regn, at vi ikke 
kan samle bolde op med vores boldopsamler. Som andre 
år vil driving rangen fortsat være åben, men 
boldmaskinen lukker. Ca. 1000 bolde efterlades på 
range til gæster og medlemmer, til egen opsamling.  
 
Slutteligt kan vi oplyse at vores ene kastanjetræ på 18. 
hul har mistet den ene side i stormen Gorm, og at 
samme årsag har skoven har fældet 3 bøgetræer lige 
nord for indspilsgreenen. Se billeder på facebook.  
 
Proer  – tilbud om vintertræning 
Klubbens proer har tilbud om vintertræning til dig, der 
vil være godt forberedt til 2016 sæsonen. Det er effektiv 
holdtræning med max 4 personer pr. hold. Træningen 
foregår i klubbens indendørs lokaler. Du kan evt. købe 
dette som en julegave og gøre din nærmeste glad.  
Klas Olsson tilbyder 2 forløb: 

Sølvpakken – 1.350,-: 
Dag: Onsdag. Datoer: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2 
Hold 1: 10.00-11.30. Hold 2: 13.00-14.30 

Bronzepakken – 675,-: 
Dag: Søndag. Datoer: 14/2 og 28/2 

Hold 1: 11.00-12.30. Hold 2: 13.00-14.30. 
 
Du får redskaber til korrekt golf træning så du ved, 
hvad og hvordan du skal træne det. Du kommer også til 
at lære øvelser uden kølle og bold så du kan træne 
hjemme i stuen eller på græsplænen. Vi glæder os til at 
uddanne dig i vinter. Tilmeld dig til Klas her. 
 
God torsdag og weekend, 
 
Staben i KGK 

https://www.facebook.com/KGKgolf/
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