
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Hermed nyheder fra KGK, 

 

Administration 

Der skal lyde en stor tak til alle dem der har sendt 

gaver til KGK for at vi kan blive optaget som 

almennyttig forening iht. Ligningsloven. Antallet af 

gavegivere oversteg tidligt på ugen minimumskravet 

på 100 personer og ansøgningen er derfor blevet 

indsendt og modtaget hos SKAT. Der går 3 måneder 

inden vi får besked om vores ansøgning kan 

godkendes. 

 

Eremitagen udkommer i midten af næste uge. 

 

Vi har gennemgået skabene i kælderen og mange ser 

ud til ikke at blive brugt, selvom der er lås på. 

Kontakt os på kgk@kgkgolf.dk hvis du vil opsige. 

 

HUSK at ændre dit medlemskab for 2017 inden 

31.10.2016 på kgk@kgkgolf.dk. Tak. 

 

Kommende arrangementer / turneringer 

1.-2.10. Royal Trophy rangliste eliteturnering 

8.10. Komitéturnering (kun m. invitation) 

9.10. Eremitageløb, banen lukket til 13:00. 

9.10. Sponsorturnering fra 13:00-13:50 

17.+18.10: Efterårsferiegolf for juniorerne 

22.10. Afslutningsturnering 

29.10. Cross-Country 

 

Projekt Talpa 

Den 21. september 2016 var der 8 års jubilæum for 

1. fangst af muldvarpe på Sletten. Siden da er der 

blevet fanget i alt 569 muldvarper. Der skal lyde en 

stor tak til Erik Peitersen og vores greenkeepere der 

fortsætter den ihærdige kamp mod de underjordiske 

gravere.  

 
Klubmestre 2016 

Piger:  
Vinder: Katrine Roepstorff. Runner-up: Elisabeth A. Sørensen.  

Drenge: 
Vinder: Magnus Lomholt. Runner-up: Sylvester Bizzarro. 

Damer: 
Vinder: Katrine Roepstorff. Runner-up: Anna Eriksen. 

 

 

 

 
Dyrehaven, 30. september 2016 

 

Klubmestre fortsat… 

Herrer:  
Vinder: Sylvester Bizzarro. Runner-up: Andreas B. Thaning. 

Senior Herrer: 
Vinder: Søren Brøndholt. Runner-up: Birger L. Maack 

Veteran Damer: 
Vinder: Mari Anne Woll. Runner-up: Mette Toftgaard 

Veteran Herrer: 
Vinder: Jens Tarp. Runner-up: Henrik V. ”Bølle”  Nielsen. 

Superveteran Herrer: 

Vinder: Søren Hartmann. Runner-up: Hans Just. 

 

Tillykke til vinderne og flot kæmpet til Runner-ups! 

 

Restaurant 

Dagens ret i næste uge er: Coq au Vin til 92,- 

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak 

for alle de hilsner Richard har modtaget efter at vi 

udsendte informationen om hans opsigelse tidligere 

i denne uge. Det varmer, selv efter 20 års ansættelse. 

 

Vores åbningstider i restauranten er: 

Mandag- Torsdag:  11:00-20:00 

Fredag – Søndag:  10:00-18:00 

Køkkenet lukker 30 minutter før.  

 

Banen  

Efter to travle uger med intensivt arbejde på greens 

og forgreens tager greenkeeperne en stille uge med 

almindelig pleje af banen. Efter kommende uger 

startes prikning af enten greensomgivelser eller tees. 

 

Proerne 

Marc og Klas 

tilbyder som 

noget nyt i 2017, 

en familietur.  

Kontakt én af 

vores proer for 

mere information. 

 

God weekend, 

 

Staben i KGK  
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