
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Hermed nyheder fra KGK, 

 

Administration 

Deadlinen for ændring af dit medlemskab for 2017 

inden 31.10.2016 er nu overstået. Tak. 

 

Åbningstiderne i kontoret for november til og med 

februar er: Hverdage: 9:00-15:00.  

Weekender: Se nedenfor under shop. 

 

Arrangementer 

Lodtrækningen til efterårsfourballen er 

offentliggjort. Se tavlen i hallen, eller kig her. 

 

Vinderen af afslutningsturneringen d.22.10. blev:  

A-række: Birger Maack 

B-række: Britta Hannibal Moe 

 

Vinderne af vores underholdende Cross-Country v. 

Memira, hvor banen spilles på tværs af hullerne 

blev: Dorrit, Morris og Jan. Tillykke 

 
 

Tilmeldingen til Fødselsdagsspil d. 4.12. er åben. 

Hvis du udelukkende ønsker at deltage i bankoen er 

der mulighed for det. Se i Golfbox under 

klubturneringer. 

 

Shop 

Weekend åbningstiderne i shoppen resten af året er: 

Lørdag 5.11: 09:00-14:30. 

Søndag 6.11: 10:00-14:00 

Weekender frem til 4.12.: 08:30-13:30 

 

HUSK at vi holder stort juleudsalg 1.12 til 4.12, 

hvor julegaverne til det golfglade familiemedlem 

kan findes i KGK. Tilbud på bolde, handsker, trøjer, 

poloer, Lanner sokker, m.v. 

 

Til alle os der finder stor glæde ved vintergolf, så 

kan i købe vinterhandsker, luffer til udover 

handskerne, lækre huer fra Titleist, og varme 

Lambswool fra Peter Scott i shoppen. Kig ind! 

 

 

 

 

Dyrehaven, 3. november 2016 

 

Restaurant 

Vi har helt udsolgt til Hubertus frokost søndag 

d.6.11. Der bliver derfor travlt med er servicere de 

mere end 70 personer der har booket bord. 

 

Vi søger som sagt ny restauratør til den kommende 

sæson. Hvis du kender den rette til jobbet, må du 

meget gerne sende dette link til dem. 

 
 

Banen  

Banen har fået meget vand i den seneste tid, hvorfor 

fairways hurtigt er blevet bløde. Kombineret med 

aktive dyr på sletten, er der oplæg på de 

kortklippede arealer. Greens er stadig pæne, så kom 

ud og spil. Puttinggreenen ved klubhuset er lukket 

for resten af året. 

 
 

Proerne 

Tag på rejse med Klas 

eller Marc til varmere 

himmelstrøg hvis du 

savner sol og sommer. 

Kontakt vores trænere for 

mere information. 

 

God uge og weekend, 

 

Staben i KGK  

http://www.kgkgolf.dk/medlemmer/efteraarsfourball-2016/
http://www.kgkgolf.dk/medlemmer/wp-content/uploads/K%C3%B8benhavns-Golf-Klub-s%C3%B8ger-restaurat%C3%B8r1.pdf

