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BLIV MEDLEM AF KGK ERHVERVSKLUB

Unik golfbane:

Vi spiller golf på en helt unik bane der med sin historie og tradi-

tioner, leverer oplevelser langt udover det man ellers vil opleve i

landets andre golfklubber.

Fælles Passion:

Vi mødes omkring vores fælles passion og drivkraft: 

Golf og forretning.

Netværk:

Der er rig mulighed for at netværke ved at få nye forretningsfor-

bindelser og venner – begge dele er opnået af vores medlemmer

igennem årene. 

Aktivitet:

Der har igennem 2017 været fast deltagelse af mere end 12 del-

tagere til samtlige af vore aktiviteter, hvilket betyder at der altid

opnås en tæt kontakt mellem deltagerne og alle kender alle.

En hel sæson:

Aktiviteterne strækker sig over hele sæsonen og når vejret tillader

det i ydermånederne af sæsonen spiller vi golf  på BANEN MED

GREENS der altid er åbne. Hvis der skulle være frost og mørke

har vi alternative tilbud klar.

Turneringer og events:

Som medlem får du mulighed for at deltage i stort anlagte turne-

ringer og særlige fordele i forbindelse med samlinger og events. 

Midt i den grønne skov finder du klubhuset 

Henrik Stig Nielsen, CEO, IC Gruppen A/S
Medlem af KGK Erhvervsklub udtaler: 

Jeg er meget tilfreds med mit medlemskab i erhvervsklubben. Som

nyt medlem i år er jeg blevet taget særdeles godt imod. Jeg har i årets

løb knyttet mange gode forbindelser – både golf- og erhvervsmæssigt.

Erhvervsklubbens medlemmer

forstår at skabe en behagelig at-

mosfære, når vi mødes. Desuden

har der været mange rigtig dej-

lige arrangementer i de smukke

omgivelser – som til fulde har

levet op til mine forventninger.

Jeg glæder mig allerede til den

nye sæson!
Henrik Stig Nielsen,



H. C. Ellingsgaard,
Passioneret golfer og profes-

sionel netværker udtaler:

Som aktivt medlem af er-

hvervsklubben på 4’de år

møder jeg til hvert arrange-

ment ”med-golfere”, og

lærer nye forbindelser at

kende.  Flere af disse bliver endda vedvarende kontakter og ven-

ner der indgår i mit nære netværk. Jeg oplever at man på en gol-

frunde, hvor man er sammen i 4-5 timer, gennemgår helt unikke

ting såsom: glæder, skuffelser, jubii, korte putts der går i - eller

ikke i. Lange lige drives. Rough og bunkerslag - og alt det vi ken-

der fra golf, der binder os spillere sammen på en helt særlig måde.

Også når man kommer ind i klubhuset efter en dejlig runde. Det

giver et sammenhold og minder os om at der ALTID findes noget

at tale om. ...Kan du huske…  også når man mødes senere i andre

sammenhænge. Det der gør netværket i KGK til en del af noget

større er at det, for golfens skyld, ledes af erfarne golfere med stor

indsigt. Golfere mødes og venskaber opstår. Der er blandt er-

hvervsklubbens medlemmer et godt sammenhold, som er bygget

op omkring kammeratskab, i en hyggelig atmosfære, og ikke

mindst den gode humor, som altid er tilstede. Vi bestræber os på

at møde op i ens spilletrøjer når vi spiller mod andre netværk -

noget man ikke ser så mange andre steder. Vi bliver således en

del af et hold, selvom det er en individuel sport. Jeg oplever at de

gange hvor jeg har medtaget gæster til turneringer og øvrige

events – ja, så er der altid blevet taget godt imod de nye. Slutteligt

vil jeg tilføje at alle nye gæster præsenteres med navn, så relatio-

ner nemmere kan skabes.        

HC Ellingsgaard, 

Dækket op på terassen på en dejlig som-
mer aften, 

Driving range - klar til at tage imod for-
ventningsfulde golfspillere.

Præsentation af præmier.

Her kan man godt få  ekstra gode ople-
velse.

DATOER FOR 

ARRANGEMENTER I  2018 :

16. Marts: Vi starter årets arrangementer med 9 huller på KGK, hvor

alle lærer hinanden godt at kende.  De nye i netværket får mulighed

for at præsentere sig selv og alle andre får mulighed for at fortælle

lidt om hvad de kan tilbyde til netværket. (gæst er velkommen)

4. April:  9:00 Gunstart. 4. april gentages sidste års succesfulde

dag med Well-Come Fitness & Spa. Vi starter tidligt med indskriv-

ning og goodiebag, samt let morgenmad (stående) med kaffe/te. 

Ca. 14:00: Frokost og præmier. Formatet er scramble, så husk en god

makker!� (Gæst er velkommen mod betaling) 



20. April: Et nyt tiltag i 2018 bli-

ver at vi skal stifte bekendtskab

med Ljunghusens GK erhvervs-

netværk. De kommer 16 mand til

KGK i foråret, til en venskabelig

landskamp mod de dygtige sven-

skere. Lad os vise dem hvad vi

kan! Der bliver retur turnering på

Ljunghusen GK efter sommerfe-

rien, når KGK’s rough er mest saftig. (Såfremt der ikke kan fyldes

op med KGK Erhvervsklub medlemmer, kan gæst medbringes

U/B)

4. Maj: I 2018 kommer vi kun til at møde Furesø i vores Ryder

Cup én gang. Vi optræder som værter i det første år. Vi forventer

at beholde pokalen på Eremitagen! Der skal være 12 spillere på

KGK holdet. Velkomst fra kl. 13:00 med første start kl. 14:00 (lø-

bende). Efterfølgende spises en god middag med velsmagende

vine og  vinderen findes. (Såfremt der ikke kan fyldes op med

KGK Erhvervsklub medlemmer, kangæst medbringes U/B)

31. maj: Aston Martin Copenhagen

be-søger Københavns Golf Klub. I er

alle sikret en plads i den eksklusive

Aston Martin Company Day. I kan godt

glæde jer til en fantastisk dag med

flotte biler og et lækkert gavebord.

(Gæst er velkommen mod betaling) Det

er også muligt at købe din egen 4-bold

til firmaet, hvis du vil bruge arrange-

mentet som din kundedag. Hvis du køber mere end én 4-bold,

starter I ud tæt på hinanden og sidder sammen under frokosten. 

22. juni: Vi tager en hyggedag på KGK, hvor vi dyrker netværket,

tænder op i grillen efter spil, får dejlige vine på bordet og nyder hin-

anden samvær til en middag under åben himmel (gæst er velkommen

mod betaling)

17. august: I samarbejde med Mads Vibe-Haastrups netværk, Golf

& Gastronomi, skal vi spille Helsingør Golf Klubs klassiske bane. Det

bliver festlig dag med morgenstart og efterfølgende frokost. Gode

præmier og godt selskab er en selvfølge! Det er planlagt som et ef-

termiddags-arrangement med efterfølgende middag.

21. September: Tager vi en tur over sundet til Ljunghusen

GK hvor vi får en dejlig dag mod deres Erhvervsnetværk. For-

håbentlig uden at besøge deres lyng-rough alt for meget! For-

matet bliver anderledes end mod Furesø – hvorfor der er

overraskelser i vente!  Det bliver en eftermiddagsstart med ef-

terfølgende middag. KGK undersøger muligheden for mini-

bus, så de fleste kan få en blå pripps eller to. (Såfremt der ikke

kan fyldes op med KGK Erhvervsklub medlemmer, kan gæst

medbringes U/B)

7. Oktober: Vi glæder os som altid til at se jer til årets Sponsortur-

nering. Formatet røres der ikke ved, da scramble er sjovt for alle del-

tagere. Under den efterfølgende festlige middag vil klubben gerne

sige tak for jeres støtte i året der er gået og fortælle lidt om aktivite-

terne der er i pipeline. (2 gæster er velkommen U/B)

Efter en dejlig runde golf 12 hul - måske en hole-im-one Når vejret er godt er der travhed 
på terassen

En glad, smilende,  deltager



P R I S E R  F O R  2 0 1 8 :

KGK’ere:             5.000 kr.

IKKE-KGK’ere:    6.500 kr.

Inkluderet i prisen er også:

Annonce i klubbens trykte medie(r), 1-2 årlige tilbud til

klubbens medlemmer via nyhedsbrev eller vores Facebook-

side. Sponsorlink på klubbens hjemmeside 2 greenfee bil-

letter til brug i sæsonen 2018. Mulighed for at tilkøbe flere

greenfee-billetter til en fordelagtig pris på 300 kr./stk.

KØBENHAVNS GOLF KLUB
ROYAL COPENHAGEN GOLF CLUB

SKANDINAVIENS ÆLDSTE GOLFKLUB STIFTET I  1898

Dyrehaven 2  · DK-2800 Kgs. Lyngby

Christian Tage Nyvang Hansen
MANAGING  DIRECTOR

cth@kgkgolf.dk

www.Kgkgolf.dk

1.- 6. november: I samarbejde med Profil Rejser arrangeres en

eksklusiv tur til Belek i Tyrkiet for at spille golf mod/med hinanden

i netværket, samt se Turkish Open European Tour (Rolex Series). Vi

flyver Turkish Airlines (t/r), baggage, golfbag og alle transfers er in-

kluderet, egen guide under hele opholdet, 3 runder golf hvoraf den

ene runde er på Carya-banen dagen efter finalerunden samt 2 runder

på National. Vi ser Europa Tour golf på nærmeste hold d. 4.11. på

finaledagen, og bor naturligvis på ET-spiller hotellet sammen med

proerne under hele opholdet, hvor vi har Luxury All-inclusive og pri-

vate table hver aften. Pris: 13.995 kr./person i delt dobbelt-

værelse og 17.995 kr. i enkeltværelse. I kan medbringe gæster

til samme pris som jer selv.

Primo December: Runder vi  året af, ligesom vi startede, med 9

huller i KGK. Efterfølgende evalueres sæsonen samt præsentation af

oplægget for 2019. Dette gøres ved en lækker julefrokost i klubbens

hyggelige klubhus. Hvis det er bidende frost, tager vi på virksom-

hedsbesøg hos én af jeres spændende virksomheder for bagefter at

smæsker os i dejlig julefrokost med fokus på netværket og sammen-

holdet.


