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VELKOMMEN  I KGK ERHVERVSKLUB 2019



Eksisterende 
medlemmer udtaler:  

Henrik Stig Nielsen, 
CEO, IC Gruppen A/S

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. Er-
hvervsklubbens medlemmer forstår at skabe en 
behagelig atmosfære, når vi mødes. Desuden har 
der været mange rigtig dejlige arrangementer i 
de smukke omgivelser – som til fulde har levet 
op til mine forventninger. 
Jeg glæder mig allerede til den nye sæson!

Datoer for 
arrangementer i 2019:

11. januar 15:00-18:00: (fredag):
Simgolf, tapas og vino rosso (2 x præsen-
tation v. medlemmerne). Gæst velkommen, dog 
med egenbetaling for maden.

1. februar 15:00-18:00: (fredag):
Simgolf, smørrebrød og ølsmagning 
(2 x præsentation v. medlemmerne). Gæst vel-
kommen, dog med egenbetaling for maden.

Vi spiller golf på en helt unik bane der med 
sin historie, traditioner og omgivelser, le-
verer oplevelser langt udover det man el-
lers vil opleve i landets andre golfklubber.

Vi mødes omkring vores fælles passion og 
drivkraft: Golf og forretning.

Der er rig mulighed for at netværke ved at 
få nye forretningsforbindelser og golfven-
ner – begge dele er opnået af vores med-
lemmer igennem årene. 

Der har igennem 2018 været deltagelse af 
15-50 deltagere til vores aktiviteter, hvilket 
betyder at der altid opnås en tæt kontakt 
mellem deltagerne og alle kender alle.

Aktiviteterne strækker sig over hele sæso-
nen - og når vejret tillader det i ydermåne-
derne af sæsonen, spiller vi golf på banen 
med gode SOMMERGREENS. 

Som medlem får du mulighed for at deltage 
i stort anlagt turnering, at invitere gæster 
med samt særlige fordele. 

I 2019 har vi en order of merit, hvor der 
optjenes point løbende for hvert arrange-
ment man deltager i, samt den placering 
man opgår. Flotte præmier til de 2 bedste 
overrækkes til afslutningen i december.

15. Marts 15:00-18:00: (fredag):
Simgolf, sushi og vino blanco / rosé 
(2x præsentation v. medlemmerne). Gæst vel-
kommen, dog med egenbetaling for maden.

11. April (torsdag): 
Vi fortsætter vores behagelige bekendtskab med 
Ljunghusens GK erhvervsnetværk. De kom-
mer 16-20 mand til KGK i foråret til en venska-
belig landskamp. Formatet tvistes ift. 2018 så der 
bliver noget nyt at se frem til.

6. Maj (mandag): starttid 07.00
Vi inviterer på morgenmad og frokost i 
KGK. Vi mødes tidligt (ca. 7:00) til en kop mor-
genkaffe og croissant/boller to-go på 1. tee, 
hvor boldene fordeles. Stemningen er hyggelig 
og venskabelig medens vi tee’er af. Vi spiller en-
ten 12 eller 14 huller. Efter spil netværker vi over 
frokost. Gæst er velkommen U/B.

23. maj (torsdag): 
Eksklusiv Company Day i Københavns Golf 
Klub. I er alle sikret en plads i eksklusiv company 
day, tilsvarende den vi lavede med Aston Martin 
i 2018. I kan godt glæde jer til en fantastisk dag 
med flotte biler og et af årets bedste gaveborde.  
Det er også muligt købe din egen 4-bold til fir-
maet, hvis du at bruge arrangementet som en 
kundedag. Gæst velkommen mod betaling. 

BLIV MEDLEM AF KGK ERHVERVSKLUB 
OG OPLEV MULIGHEDERNE:



Primo november: 
Tur til East Lothian i England for at besøge 
topklasse baner såsom Muirfield, North Berwick 
og Gullane. Vi vender tilbage med detaljer og 
pris når vi ved mere.

5. December (torsdag): 
Vi runder året af med 9 huller i KGK med 
en evaluering af sæsonen, udnævnelse af årets 
order of merit vindere og præsentation af 
oplægget for 2020. Dette gøres med en lækker 
julefrokost i klubbens hyggelige restaurant. Hvis 
det er bidende frost, tager vi et virksomhedsbe-
søg hos én af jeres spændende virksomheder og 
mæsker os i dejlig julefrokost med fokus på net-
værket og sammenholdet.

21. Juni (fredag): 
Vi møder Furesø i Ryder Cup format på deres 
dejlige bane. Mødetid på driving range 13:00. 
Første start 13:30. Vi skal være 16 spillere på 
KGK-holdet. Efterfølgende spiser vi en dejlig 
middag i klubhuset og finder vinderen. 

SOMMERPAUSE

14. august (onsdag):
 Vi mødes efter sommerferien til en hyggelig ef-
termiddag og aften på KGK, hvor vi spiller 
et holdformat mod hinanden. Der tændes op i 
grillen efter runden og laver en lille vinsmagning. 
Gæst velkommen U/B.

19. September (torsdag): 
Vi tager en tur over sundet til Ljunghusen  
GK og får en dejlig dag mod deres Erhvervsnet-
værk, uden at besøge deres lyng-rough alt for 
meget. Det bliver med frokost før spil og efterføl-
gende snacks til præmieoverrækkelsen efter spil. 
KGK står for transporten derover. Såfremt der 
ikke kan fyldes op med KGK Erhvervsklub med-
lemmer, kan gæst medbringes mod betaling.

6. Oktober (søndag): 
Vi glæder os som altid til at se jer til årets Spon-
sorturnering. Formatet røres der ikke ved, da 
scramble er sjovt for alle deltagere. Under den 
dejlige middag efter runden, vil klubben gerne 
sige tak for jeres støtte i året der er gået og for-
tælle lidt om aktiviteterne der er i pipeline. 
Starttid 13:00 og 2 gæster er velkommen U/B.

Priser for 2019:

Ikke -KGK’ere:  7.500 kr.
KGK’ere:   5.500 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

4 greenfee billetter til brug i 
kalenderåret.

Mulighed for at tilkøbe flere 
greenfee-billetter til en 
fordelagtig pris.

KØBENHAVNS GOLF KLUB


