
 

 

 
Kære KGK'er, 
 
Så er det igen tid til nyheder fra klub nr. 1. 
 
Administrationen 
Datoen for ordinær generalforsamling er fastsat til  
12. april kl. 19:00. Den afholdes på Trongårdsskolen, 
Skoletorvet. Bemærk, ændringen af tidspunkt ift. sidste 
nyhedsbrev.   
 
KGK holder åbent hus søndag d.3. april kl. 10:00-13:00 
for at tiltrække nye 
medlemmer til vores 
dejlige golfklub. Alle 
fremmødte vil få et 
tilbud om 
opskrivning på 
venteliste i 2016, 
træningsmedlemsska
b, m.m. Se mere på 
hjemmesiden og 
spred meget gerne 
budskabet blandt 
familie, venner og 
bekendte. Tak. 
  
Vi er ydermere i gang med at få lavet et eksklusivt 
magasin om KGK, der vil have fokus på det vi kan 
tilbyde i KGK. Dette magasin er eksternt rettet mod 
kommende medlemmer af KGK, og derfor ikke en 
erstatning for klubbladet, Eremitagen. Det nye magasin 
til have fokus på vores dejlige klubliv, den spændende 
historie, golf i et 
unikt landskab, at 
være en del af 
UNESCO område, 
vores Golf 
Academy v. Klas & 
Marc, og meget 
mere. Magasinet vil 
meget gerne have 
lokale annoncører, 
hvorfor du bedes 
kontakte Christian 
på cth@kgkgolf.dk 
hvis du vil høre 
mere om pris, oplag, udgivelsesdato, etc.  

 
 
 

Dyrehaven, 7. marts 2016 
 
KGK Shop 
Vores nye logo bags er 
kommet i shoppen. De 
er i Titleist’s høje 
kvalitet og prydet med 
vores smukke logo. De 
kommer i tre 
versioner: Pencil bag 
649,-, Bærebag 
1649,- og Vognbag 
1899,-. Vi har også 
fået Titleist kasketter 
med KGK logo til 
249,- 
Der kommer dagligt nye varer til butikken, så kig ind. Vi 
forventer at have alle de nye varer på plads til påsken.  
 
Hus 
Der bliver opsat ny markisedug på terrassen før påsken. 
Der er valgt klædelige brede striber i hvid og grøn. 
I den forgangne uge har Martin Hjort, 1. mand i 
greenkeepergården, lagt fliser og lavet forbedret 
bagparkering foran det gamle juniorrum, samt ryddet 
op og lagt ærtegrus ud i trekanten ved nedgangen til 
bagkælder. Resultatet klæder klubben og omgivelserne. 
 
Proer 
Vi åbner nu op for tilmelding til dame fællestræning. 
Der er 3 hold at vælge imellem: 
Damehold Onsdage  
April: 20, 27. Maj: 4, 11, 18, 25. Juni: 1, 8, 15. 
Hold 1 kl 13-14 
Hold 2 kl 14-15 
 
Damehold Mandage 
April: 18, 25. Maj: 2, 9, 16, 23. Juni: 6,13,20 
Hold 3 kl 14-15 
 
Pris: 900,- for 9 x 60 min. 
Tilmelding til klas@kgkgolf.dk 
 
God uge fra… 
…Staben i KGK 
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