
 

 

  
Kære KGK'er, 
 
Hermed årets 7. nyhedsbrev fra KGK.  
 
Administration 
Vi har været en travl tid igennem med mange 
arrangementer og god aktivitet i klubben. Fra 
midt maj og til dato har vejret artet sig, hvilket 
har resulteret i glade medlemmer, mange gæster 
og gode arrangementer. Det hele kulminerede i 
går, hvor Danders & More fik en fantastisk dag, 
der sluttede med middag under åben himmel. 

  
Kontakt Christian eller Restauranten hvis vi skal 
holde dit næste arrangement. 
 
1. Runde af Golfspilleren i Centrum 
medlemsundersøgelse er gennemført. Vi glæder 
os over en generel stigning i næsten alle scores, 
og vigtigst i ambassadørscoren, der indikerer 
hvor mange af vores medlemmer der vil anbefale 
KGK til andre. Når I skriver ris / ros, må I meget 
gerne tilkendegive jeres navn, så vi kan takke jer 
eller bede om uddybelse – ellers bliver det 
anonym envejskommunikation. Stort tak. 
 
Kommende begivenheder 
KROKET turneringen på søndag er AFLYST, da 
der desværre ikke var nok tilmeldinger til årets 
3. sociale event. 
Tilmeldingen til Sir Alan Johnstone og Ladies 
Cup, vores populære hulspilsturneringer, slutter 
på søndag kl. 7:00. Skynd jer! 
24.6 har vi Midtvejsturneringen med 
efterfølgende middag og flotte 
præmier fra Hans Just A/S. Der 
er stadig pladser i denne 
hyggelige hold-turnering, som 
er sidste klubturnering inden 
sommerferien. 
 
 
 
 

 
 
 

Dyrehaven, 16.6.2017 
 

Introgolf 
Hvis du har over hcp. 36. og ikke rigtig føler at du 
har knækket koden til at få den optimale nydelse 
ud af golfen på sletten, burde du møde op til 
vores introgolf mandag eftermiddag fra 16-18. Vi 
har ”mentorer” med rundt på banen til gode råd 
og vejledning, desuden har vi fået ratet banen fra 
flere kortere banelængder end de normale tee-
steder, så alle kortslående spillere kan få 
nemmere ved succesoplevelser på banen. Vi har i 
år haft en stor gruppe nye golfere ude og spille 
banen på de nye banelængder med hurtig 
etablering af handicap til følge samt bedre 
kendskab til banen når de opnår hcp. 54. Kontakt 
Birgit Peitersen på peitersen@dadlnet.dk, for 
mere information.  

 
Tillykke til vinderne af Ægteskabspokalen 

 
Hunde på terrassen 
Vi beder hermed vores hundeejere om at 
overholde retningslinjerne, der står i 
medlemsbogen vedr. hunde på terrassen. Hunde 
må ikke tages med hen til bordene af hensyn til 
andre gæsters allergi, skræk for hunde eller lign. 
Der henvises til de hundekroge der er opsat langs 
med hegnet til driving rangen, ved 
bagparkeringen overfor udhænget, hvor der også 
står vandskål, samt krogen ved indgangen til 
omklædningsrummene.  
 
Junior  
HUSK at tilmelde jer Sommerlejr 2017, der 
afholdes fra 26.6 til 30.6. Det er et af de helt store 
højdepunkter i juniorsæsonen.   
 
Restaurant 
Onsdag d. 24.5. afholdte Tobias og Fredrik 
Gourmetaften i restauranten. De ca. 50 
fremmødte blev forkælet med 4 retter mad på 
Michelin niveau til 165kr.  

mailto:peitersen@dadlnet.dk


 

 

Dommen var klar fra gæsterne: ”Hvornår 
gentages successen? Kan vi ikke gøre det hver 
måned?” Vi vender tilbage med en ny dato!  
 
Vi har fået Hansen Is i restauranten. Fryseren 
står oppe ved baren – 
og til dem der ikke har 
smagt deres is. Glæd 
jer!  
 
 
Restaurantens åbningstider er: 
Mandag & Onsdag: 11:00-21:00 
Tirsdag & Torsdag: 11:00-22:00 
Fredag og weekender: 10:00-20:00 
Køkkenet lukker 30 min før. Forudbestil gerne. 
  
Banen 
Foråret og sommeren startede samtidigt den 15. 
maj og siden da har greenkeeperne haft travlt 
med at passe alle klippeopgaverne på banen. Det 
er gået godt, men nu er tiden inde til også at 
fokusere på de mere tunge og langsigtede 
opgaver på banen. I de næste 2-3 uger vil der 
være stor aktivitet med lufte-, skære-, gøde- og 
eftersåningsopgaver på en lang række af banens 
spilelementer. 
 
Planlagte vedligeholdelsesopgaver i den 
kommende uge er: Projekt ”Kløver”, hvor vi 
sprøjter en stærk opløsning jernsulfat på 
kløverpletter på greens og omgivelser. Greens vil 
efterfølgende blive luftet med bittesmå spyd. 
Fairways vil blive gødet, så vi også her kan få 
græsset til at konkurrere med kløveren og 
samtidigt give en tættere og mere bærende tørv. 

 
Der er stadigvæk en rigtig god tilslutning til 
vores fairway divot reparationsprojekt og fyldte 
rør bliver fra nu af sat ud på alle hverdage. 
 
Endelig skal I huske, at rette nedslagsmærker op. 
Vi har faste greens, men hvis du ikke kan finde 
dit eget så kan du altid finde et lille gult mærke 

på green at trække græsset ind over. Det er et 
gammelt nedslagsmærke, der ikke blev rettet op. 
På forhånd tak. 
 
Proer 
Klas udbyder igen damehold fra 16. august og 6 
gange frem. Du kan vælge mellem onsdage fra 
10-11:00 og 11:00-12:00 eller torsdage fra 
11:00-12:00. Tilmelding pr. mail til Klas på 
klas@kgkgolf.dk  
 
Der er stadig pladser tilbage på Klas’ tur til 
Algarvekysten d.30.9. til 7.10. Få en gen-smag af 
sommer i efterårsperioden. Kontakt Klas direkte 
for spørgsmål. 

 
 
God weekend, 
 
Staben i KGK 
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