
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed årets 5. nyhedsbrev fra KGK, 
 
Administration 
Tak for en velafviklet Generalforsamling d.2.4. 
Referatet er nu tilgængeligt her. 
 
Vi afholder d.30.4 Golfens Dag i KGK.  
Tanken med dagen er et Member-Guest 
arrangement, hvorfor vi hermed opfordrer alle 
vores medlemmer til at invitere en gæst d.30.4. 

 
For gæster der ikke har prøvet golf før har vi lagt et 
program fra kl. 10:30-12:00, hvor der bliver 
mulighed for at prøve at slå bolde på Rangen, samt 
benytte indspilsgreen og puttinggreen. Klubben er 
vært ved frokost kl 12.00.  
For medlemmers gæster med et etableret 
handicap tilbyder vi, at de kan deltage sammen 
med medlemmet i vores Introturnering hosted by 
Klas Olsson samme dag fra kl. 12:00-18:00.   
Medlemmet er vært og viser rundt i klubben, samt 
fortæller lidt om den. Kontoret er åbent for 
information om medlemskab og eventuel 
opskrivning på venteliste eller medlemskab. 
Tilmelding senest d. 27. april kl 12.00 på 
intro@kgkgolf.dk. Pris: Gratis for begyndere og 150 
kr. for gæster med etableret handicap. 
 
Kommende Arrangementer 
22.4. US Kids Golf v. Marc Molin 
24.4 Introgolf starter 
25.4 Ugeturneringen starter 
29.4. Provinsklubbernes Pokal- med ny sponsor: 
Con Avec Vin & Spiritus. 
30.4. Golfens dag 
30.4. Introturnering hosted by Klas 
 
Introturneringen hosted by Klas 
d.30.4. er årets første sociale 
arrangement for KGK 
medlemmer. Det bliver en sjov dag 
med flotte præmier. For vores nye medlemmer er 
det også en god mulighed for at møde nye ansigter,  

 
 
 

Dyrehaven, 12. april 2017 
 

eller en fast ny spillemakker. Læs mere om 
arrangementet i vedlagte PDF.  
 
Regionsgolf 
Vi mangler en kaptajn til vores Region D hold. Det 
er rækken for spillere med min. hcp. 26,5, hvor du 
skal stå for at finde spillere til kampene. Kontakt 
venligst John Eriksen på: eriksen_fam@yahoo.dk 
for mere information om hvervet. Tak. 
 
Introgolf 
Introgolf starter mandag d. 24. april kl 16.00-
18.00. Introgolf er for nye medlemmer, spillere 
med hcp. over 36, eller for medlemmer, der gerne 
vil finde en spillemakker. Introgolf er også åbent 
for træningsmedlemmer med banetilladelse. 
Vi spiller typisk 9 huller eller færre, og der vil være 
hjælpere og mentorer med på banen for dem der 
ønsker det. Hvis du ønsker at deltage, så kontakt 
kontoret eller Birgit på: peitersen@dadlnet.dk eller 
tlf: 21201560. De kan give dig adgang til at booke 
tider via Golfbox i det afsatte tidsrum. 
 
Shop 
Vi har gode tilbud på Titleist bolde i shoppen. 
PROV1 / PROV1X: Køb 3 dusin og få et gratis! 
TRUSOFT: Køb 2 dusin for 399,- (gælder i april) 

 
Vi holder demodag med Titleist og Callaway 
tirsdag d. 2. Maj fra kl. 13:00-18:00. Book tid til DIN 
fitting på cth@kgkgolf.dk nu, så du er sikker på, at 
der er afsat tid til dig på dagen.  
 
Restaurant 
Dagens ret til 92 kr. er de kommende dage: 
Torsdag: Kalvelever Anglaise, løg, bacon, kapers, 
brunet smør & portvinssovs 
Fredag-Søndag: Portersteak m. hasselbackkartofler, 
solbærgelé & hj.lavet agurkesalat. 
 
God påske, 
Staben i KGK  

http://www.kgkgolf.dk/medlemmer/wp-content/uploads/Referat-af-GF-20170402.pdf
mailto:intro@kgkgolf.dk
mailto:eriksen_fam@yahoo.dk
mailto:peitersen@dadlnet.dk
mailto:cth@kgkgolf.dk

