
 

  

KGK Erhvervsklub Program 2017 

Københavns Golf Klubs erhvervsklub er et mødested for erhvervsdrivende, der ønsker at udvide 

deres netværk. KGK danner rammerne for erhvervsklubbens aktiviteter centreret omkring 

golfspillet. Stemningen i erhvervsklubben er hyggelig, venskabelig og professionel.  

Datoer for aktiviteter i 2017:  

20.04. GRAND OPENING.  Vi starter årets arrangementer i samarbejde med Wellcome Fitness & Spa for 

+60 personer. I bedes invitere gæst(er), the more the marrier. Vi starter 8:00 med indskrivning og 

goodiebag med morgenbolle, frugt samt kaffe/te. 8:40 velkommen v. Wellcome Fitness. 9:00 Gunstart. Ca. 

14:00: Frokost og præmier. Formatet er Best-ball, så husk en god makker  Gæst velkommen mod betaling.  

05.05. Ryder Cup match mod Furesø GK’s erhvervsklub på KGK. Vi skal være 12 spillere på KGK holdet. 

Velkomst fra kl. 13:00 med første start kl. 14:00. Medlemmer af erhvervsklubben skal medbringe en gæst. 

Spisning i KGK efter matchen. Gæst velkommen U/B. 

01.06. Aston Martin på KGK. I er alle sikret en plads i den eksklusive Aston Martin company day på KGK. 

Flere af jer deltog sidste år. Barren rejses yderligere til 2017, så I kan godt glæde jer til en fantastisk dag 

med flotte biler og et ekstremt flot gavebord.  Gæst velkommen mod betaling.  
(Du kan også købe dine egne 4-bolde, hvis du at bruge dette som din kundedag. I vil starte ud tæt på hinanden og sidde sammen under frokosten). 

03.07: Improve your Game! Morgenmad kl. 7:00, og Mads Vibe-Haastrup præsenterer om Golf & Følelser, 

så snart alle er kommet. Herfra tager headpro Klas Olsson over med et spændende træningsprogram for 

jer. Forud for dagen bedes I fremsende de facetter af jeres spil som halter mest og det bliver 

udgangspunktet og fokus! Der vil være konkurrencer og forplejning undervejs. Præmier til de bedste! 

Gæst(er) velkommen U/B. Forventes afsluttet ca. kl. 11:00, hvor I får en sandwich to-go med jer.  

25.08. Ryder Cup Match mod Furesø GK’s erhvervsklub på Furesø’s bane. Vi skal være 12 spillere på KGK 

holdet. Obligatorisk opvarmning fra kl. 13:00 med første start kl. 14:00. Medlemmer af erhvervsklubben 

skal medbringe en gæst. Spisning i Furesø efter matchen. Gæst velkommen U/B. 

21.09. Trinidad & Tobago arrangement. Jeg har arrangeret et stort netværksarrangement sammen med 

Backspin Business på KGK. I kommer til at blive forført af stemningen fra Tobago, et par spændende 

fortællinger om Trinidad Tobago, og et muligt besøg fra Dwight Yorke (tidl. Man. United angriber). Flotte 

præmier, bl.a. rejse for 2 til Trinidad & Tobago, samt meget andet! Gæst velkommen mod betaling. 

08.10. Sponsormatch i KGK. Dette arrangement er en invitation til den årlige 18 hullers sponsormatch, 

hvor klubben gerne vil sige tak for jeres støtte i året der er gået. KGK byder på en dejlig middag efter 

runden. Starttid 13:00 og 2 gæster er velkommen U/B. 

November Afslutningsarrangement. Kommer til at foregå udenfor for KGK og bliver samtidigt tak for i år. 
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