
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Hermed årets 6. nyhedsbrev fra KGK, 
 
Administration 
Golfens dag var en stor succes. Der var mange 
besøgende i KGK, både begyndere og etablerede 
golfere. Klas og Introkomitéen havde som værter 
travlt med at svare på spørgsmål på selve dagen, 
og vi fik vist hvor 
fantastisk hyggeligt 
vi har det i smukke 
KGK. Hele 
arrangementet fik 
positiv feedback og 
vi fik også nogle nye 
medlemmer på 
dagen. 
 
Et af de større debatemner på 
generalforsamlingen i april var brugen af 
starttider og herunder de kedelige no-shows. 
Når tider ikke bliver bekræftet er det svært at 
vide hvad vores egentlig belægning er i KGK, og 
endnu værre – det er svært for andre at udnytte 
de tider der ikke bliver brugt.  
Der blev på GF talt om sanktioner mod de 
medlemmer der ikke bekræfter deres tider, 
ligesom man har i fitnesscentre, hvor de 
opkræver bøder. Så langt vil vi ikke gå i KGK, men 
alle medlemmer der har haft 2 no-shows eller 
mere i april måned vil modtage en hilsen fra 
sekretariatet. Vi laver samme opgørelse efter maj 
måned, hvor gengangere fra april vil få frataget 
muligheden for at booke tider hjemmefra i juni 
måned (der kan stadig bookes ved fremmøde i 
klubben). Dette fortsætter vi med sæsonen ud.  
Det skal understreges, at det IKKE er 
sekretariatets ansvar at bekræfte jeres tider, men 
vi hjælper som altid med det, hvis I kommer ind 
og får en snak med os inden runden. Alternativt 
viser vi jer meget gerne hvordan man bekræfter 
sin tid på skærmen i hallen.  
Et vink til medarbejderne i shoppen på vej mod 
1. Tee er ikke en bekræftelse…    
 
Banekontrol 
Vi ser desværre en 
stigende tendens, 
hvor golfere på 
sletten ikke følger 
banens hulforløb, 
selvom de kommer 
til at gå i vejen for 
de golfere der har 
fulgt hulforløbet. Derfor søger vi medlemmer til  
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at stå på 5-vejen i spidsbelastningsperioder og 
hjælpe golferne på banen med:  
-at holde tempo og godt flow på banen 
-at spillerne holder hulforløbet, og ikke er til 
gene for andre hvis man går fra f.eks. 4. hul til 9. 
eller 15. hul, 
Skriv eller ring til Christian hvis du ønsker at 
høre mere om hvervet: cth@kgkgolf.dk / 
24527300.   
 
Kommende begivenheder 
11.5.: Tiedemann Independent (Company Day – 
pres på restaurant mellem 13:30-14:30) 
12.5.: Konfirmation i restaurant fra 16:00- 
19.5.: Pres på banen fra 9-14, pga. Old Boys + 2 
arrangementer. 
20.5.: Fødselsdag i restauranten fra 16:30- 
21.5.: Junior-Senior turnering. Tilmeld i Golfbox! 
 
Introgolf 
Vores aktive Introgolf komité, har arrangeret en 
dejlig tur til Ljunghusen Golf klubb mandag 
d.29.5, medens Bech-Bruun traditionen tro har 
deres årlige company day på KGK. Turen er en 
kærkommen mulighed for at prøve en dejlig 
svensk bane i hyggeligt selskab. Læs mere og 
tilmed jer i vedlagte invitation. 
 
Regionsgolf 
Hvis du har interesse i at spille regionsgolf for 
KGK, hvilket både er socialt og resultatorienteret, 
kan du kontakte følgende kaptajner: 
 
James Ward  SV 4 (+70 år) 
Søren Juhl Hansen SV 7 (+70 år) 
Anita Näsberg V (+60 år) 
Carsten Stæhr SB (+50 år) 
Hans Chr. Ellingsgaard B (min. 11,5 hcp.) 
Mikhail Hansen C (min. 18,5 hcp.) 
 
Klik på deres navne for at sende en mail til dem. 
 
Junior  
HUSK vi spiller short-game på torsdag 11.maj i 
stedet for alm. torsdagsmatch. Tilmeld i golfbox.  
HUSK at tilmelde jer junior/senior matchen 
21.maj. Også tilmelding i Golfbox. 
HUSK at tilmelde jer Sommerlejr 2017  
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Restaurant 
Vi er nu gået over til sommersæson åbningstider: 
Mandag & Onsdag: 11:00-21:00 
Tirsdag & Torsdag: 11:00-22:00 
Fredag og weekender: 10:00-20:00 
 
Køkkenet lukker 30 
min før. Vi tager som 
altid gerne imod 
forudbestillinger, da 
det letter klargøring 
og mindsker ventetid 
for jer. 
 
Fredrik og Tobias er glade for den start de har 
fået i KGK. De har allerede lært mange 
medlemmer samt KGK traditioner godt at kende, 
men det tager længere tid at blive komfortabel 
med det hele. Langt de fleste medlemmer har 
rost dem for deres evne til at lave friske lækre 
retter på højt niveau, men nogle få har også sagt 
at de savner det traditionelle smørrebrød som 
Richard mestrede. Bestyrelsen, ledelsen og 
restauranten har haft en god snak omkring dette 
emne og de få kritikpunkter der har været, og vi 
må understrege at Tobias & Fredrik ikke er ansat 
til at lave Richards mad. De står for en ny æra i 
KGKs restaurant, hvilket vi håber at alle vil 
imødekomme. 
 
Banen 
Vi har i den forløbende uge taget vores nye store 
sprøjtevogn i brug. Den vil give os et betydeligt 
løft til vores banepleje, idet vi vil kunne opnå en 
bedre kvalitet over større arealer og dermed 
være mere produktive. Når disse parametre 
parres med, at vi også tager nye forbedrede 
produkter i brug, forventer vi at specielt fairways 
vil tage et nødvendigt løft opad takket være 
denne maskine.  

 

I den kommende uge er det bunkerkanters tur til 
at blive frisket op. Alle bunkerkanter blæses rene 
for sand, klippes og kantskæres så de er klar til 
bededagsferien. 
  
Det er nu tilladt at slå fra græs på driving range, 
men for de spillere der foretrækker at slå fra 
måtte, er dette stadig en mulighed. Der er også 
kommet nye bolde på rangen, sponseret fra 
Rotungen Foodmarket i Hellerup. 

 
Shop 
Vores åbningstider i shoppen er som følger: 
Mandag til torsdag: 07:30-17:30 
Fredag: 07:30-16:30 
Weekender: 07:30-15:00  
 
Der er kommet mange nye strik fra Peter Scott til 
både damer og herrer, lækkert dametøj fra 
Abacus samt meget andet. Der er også kommet 
flotte 100% vandtætte KGK-logo bags fra Titleist 
så kig ind. 
 
God uge, 
 
Staben i KGK  


