
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Foråret er ankommet og dermed nyt fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
Golfspilleren i centrum medlemsundersøgelserne starter 
tirsdag d.10.5. Vi opfordrer ALLE medlemmer til at svare 
på undersøgelsen da den giver ledelsen værdifuld 
information. Med ønsket om forbedret svarprocent i år, 
udlodder vi 2 gavekort a’ 500 kr. til klubbens shop, der 
bliver tilfældigt valgt af systemet.  
 
Sponsor 
KGK Erhvervsklub som vi startede i 2014 er et netværk 
og mødested for golfere. Vi afholder 8-10 
arrangementer årligt med golfen i fokus og med henblik 
på at udveksle erhvervsmæssige erfaringer. Årets 
mainevent går til Bokskogens Gamla Bana fredag d. 3. 
juni, hvor arrangørerne overlader intet til 
tilfældighederne. Kontakt Christian for priser og mere 
information.  
 
Banen  
Varmen har givet god vækst i græsset, hvorfor fairways, 
for-greens og greens hurtigt forbedres.  
Vi har åbnet putting-green ved klubhuset hvorfor den 
også kan benyttes nu. 
Bunkeren ved 1. green og den højre om 2. green er 
blevet 
renoveret
. Det er 
de sidste 
der er 
planlagt 
renoveri
ng på 
inden 
efteråret. 
 
Sociale arrangementer 
Der er regelaften 18.5. kl. 18:30-21:00 med Oswald 
Academy v. Audiovox. Brian Oswald er en stor succes, 
grundet hans underholdende og gode evne til at forklare 
golfreglerne, som til tider kan være indviklede. Vi 
tilbyder Coq au vin med lækre salater og kartofler til 92 
kr. Se vedlagte opslag for det fulde program. 
  

 
 
 

Dyrehaven, 6. maj 2016 
 
Restaurant 
Dagens ret i næste uge er Svinekoteletter m. 
æblechutney, calvadossauce, pandestegte kartofler og 
årstidens grønt  til 92,-. 
 
Hvis du endnu ikke har prøvet de mange nye retter på 
menuen, (Æggekage, Pariserboeuf, etc.) så kig ind og lad 
Robert guide dig til det rette valg.   
 
Proer 
Klas har stadig få pladser tilbage på kurset for spillere 
med hcp. +36, der synes at de ikke kommer videre med 
spillet. 
Datoer: 31/5, 7/6, 14/6. Tidspunkt: 17.30 - 19.00 

Pris: 750,- 
 
Klas sendte tilbud om efterårsrejse ud i sidste 
nyhedsbrev. I denne uge er der tilbud fra Marc Molin 
om lækker rejse nord for Alicante 21.-28. oktober. 
Tilmed jer via mail på marc@kgkgolf.dk.  

 
Marc skal GIFTES, hvorfor han er ude af landet 11.5 til 
24.5. Der kan bookes lektioner igen fra 25.5. I perioden 
kan du skrive en mail til Marc hvis du har spørgsmål.  
 
God weekend, og 
meget gerne i solen på 
vores dejlige terrasse.   
 
Staben i KGK 
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