
 

 

 

Kære KGK'er, 

 

Sommeren fortsætter og det gør nyhederne fra 

klub nr. 1. ligeså: 

 

Administration 

Der er stadig indbrud på 

parkeringspladsen ved 

Springforbivej. Vi er i 

dialog med Skov & 

Naturstyrelsen omkring om 

få beskåret al beplantningen 

ud mod Strandvejen og 

undersøge muligheden for overvågning trods at det 

er offentlig vej. Indtil videre må vi bede jer og jeres 

gæster om at tømme bilen for artikler. Dette gælder 

også i baggagerum, hvor dækkenet eller hattehylden 

ikke dækker hele vejen langs kanten.  

 

HUSK at ændre dit medlemskab for 2017inden 

31.10.2016 på kgk@kgkgolf.dk. Tak. 

 

Tuscany Night  

HUSK vores toskanske aften 

lørdag d. 17.9., hvor det 

bliver en gastronomisk fest 

med lækker vinsmagning i 

restauranten. Spørg Robert 

eller Richard for flere detaljer 

og tilmeld jer i restauranten.  

 

Kommende arrangementer / turneringer 

17.-18.9.: Klubmesterskaber 

for damer, herrer, seniorer, 

veteraner, superveteraner.  

24.09. Ugeturneringens 40 

års jubilæumsturnering – se 

opslag flere steder i klubben. 

25.09. Junior klubmesterskaber og afslutning 

1.-2.10. Royal Trophy rangliste eliteturnering 

Tilmelding sker via Golfbox. 

 

Resultater fra turneringer 

Vores klubmesterskaber er kommet undervejs i 

senior, veteran og superveteran. Semifinalerne der 

skal spilles 17.9. ser ud som følger: 

Senior Herrer (+50 år):  

Birger Maack vs. Mikal Skat Nørrevig. Ragnar 

Dalen vs. Søren Brøndholt. 

Veteran Damer: 

Mette Toftgaard vs. Birgitte Henrichsen. Eva 

Trosborg vs. Mari Anne Woll. 

Veteran Herrer (+60 år): 

Bølle vs. Hans Victor. Søren Juhl H. vs. Jens Tarp. 

Superveteran (+70 år) 

Michael Friis vs. Hans Just. Torsten Vieth vs. Søren 

Hartmann 

 

 

 

Dyrehaven, 9. september 2016 

 

Restaurant 

Dagens ret i næste uge er: Sprængt oksebryst med 

peberrodssauce, små kartofler og grøntsager. 
 

Vores åbningstider i restauranten er: 

Mandag & Onsdag:  11:00-20:00 

Tirsdag & Torsdag:  11:00-22:00 

Fredag – Søndag:  10:00-18:00 

Køkkenet lukker 30 minutter før.  

 

Hvis det er muligt, bedes I venligst forudbestille 

aftensmad inden i går ud på banen. Alternativt, kan I 

ringe fra banen og bestille på 3948 4003. Tak. 

 

Introkomité 

Mandagsgolf slutter sæsonen af 26. september kl. 

16.20 med en sjov holdmatch fra rød tee, en lille 

regelquiz i loungen samt en hyggelig middag i 

klubben. Deltagelse i matchen er gratis, medens 

middagen er for egen regning. Kontakt gerne 

Kirsten Bagge på 2129 4447, hvis du har spørgsmål. 

Tilmelding i GolfBox senest 22. september. 

 

Banen  

Anlægsarbejdet på banen og driving rangen forløber 

efter planen og forventes færdiggjort i starten af 

næste uge. Alle de ”gamle” teesteder er åbne i 

weekenden. 

 

Shoppen 

Vi har fået de meget 

populære Bionic 

handsker i shoppen. De er 

lavet til spillere med 

ømme led eller gigt i 

hænderne, da handsken er 

udstyret med puder dér 

hvor de led bøjer. 249,-/stk 

Vi har også fået en  afstandsmåler, Caddyview 100, 

fra Caddytek. Så hvis du vil vide præcis hvor langt 

du har til pinden og dermed hvor langt du har slået, 

så er dette dagen. 1799 kr./stk.  

 

Proerne 

Forårstur til Dejlige Mallorca med Klas Olsson. Der 

er pladser den 11.-18. Marts og den 25/3 - 1/4. 

Har du nogle spørgsmål eller ønsker du at tilmelde 

dig, kan du kontakte Klas på mail: 

klas@kgkgolf.dk. Se vedlagte flyer om rejsen.  

 

God weekend, 

 

Staben i KGK  
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