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Indkaldelse med dagsorden 
Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i  

 
Københavns Golf Klub 

Søndag den 25. April 2021 kl. 14.00 
Microsoft Teams via digital invitation 

 

Dagsorden ifølge klubbens love  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jakob Arrevad 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 

3. Årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge 
 

4. Bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår 
 

5. Bestyrelsens forslag til indskud, kontingent og skabsleje m.v. for det følgende regnskabsår.  

Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser for 2022 som følger: 
 
Full-time:   8.700 DKK 
Ugedag:   6.200 DKK 
Ungseniorer (19 – 25 år):  5.400 DKK 
Juniorer (til og med 18 år):  2.750 DKK (inkl. ugentlig træning i sæsonen. Kan ikke fravælges.) 
Passive:  1.200 DKK 
Ovenstående er indeholdt på side 18 i Årsregnskab for 2020 
 

6. Bestyrelsens og indkomne forslag  
Ingen forslag 
 

7. Valg af formand 
På valg er: Birgitte Henrichsen, der genopstiller. Der er ingen modkandidat. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Jan Becker Hansen, Jens Peter Sørensen og Christian Rosenstand. Alle genopstiller. Der er 
ingen modkandidater.  

 
9. Valg af revision 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer for regnskabsåret 2021. 

 
10. Eventuelt 
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Bestyrelsens skriftlige beretning for klubbens virksomhed i 2020 

Medlemmer afgået ved døden siden sidste generalforsamling er: 

146 Jørgen Frigast Larsen 

69 Lillian Fjældstad 

1907 Tage Hjort 

196 Jan Martens 

1876 Poul Eriksen 

799 Frede Sander 

2724 Morten Schiødt 

Vi ærer deres minde. 
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Bestyrelsens Beretning 
 

Året 2020 blev på mange måder påvirket af Corona pandemien. Først med fuldstændig nedlukning, 
derefter delvist åbning for spil, efterfulgt af en periode med næsten normale forhold, for endelig 
igen at lukke restaurant og klubhus. Bestyrelsen har forsøgt at tilpasse klubbens aktiviteter løbende 
og informeret medlemmerne om de gældende restriktioner, og de er i høj grad blevet efterlevet. 
Men først og fremmest har vi holdt åbent for spil, til stor glæde for de mange, der af mangel på 
rejser og begrænsninger i vores sociale liv, har spillet langt oftere og langt ind i efterår og vinter.  

 

Det stod hurtigt klart, at mange af klubbens aktiviteter ikke kunne gennemføres som planlagt. Det 
gjaldt bl.a. matcher og juniorcamps, sponsorarrangementer og selskaber i restauranten. Det kan ses 
i regnskabet både på plus- og minussiden. 

 

Men det er positivt, at Bestyrelsen tog lige så meget fejl som alverdens økonomer, da den 
budgetterede med Coronaens påvirkning.  Københavns Golf Klub kan således fremvise et stærkt 
regnskab med et ganske pænt overskud, ikke mindst takket være de nye medlemmer, der har fyldt 
vores ledige kapacitet op, og vi har nu igen venteliste. Men også en ny hovedsponsor, fuldt hus i 
Erhvervsklubben, et fantastisk salg i shoppen og endnu et godt år for vores trænerne er – sammen 
med omkostningsfokus – med til at vi kommer godt i mål. Dertil kommer den låneomlægning, vi 
gennemførte forrige år, der efter engangsomkostninger giver en ikke ubetydelig besparelse. 

 

Det lover godt for kommende investeringer, hvoraf den vigtigste, vores nye brøndboring, blev 
påbegyndt i 2020 og færdiggjort primo 2021 med det resultat, at vi fremover har væsentligt mere 
vand og en kraftigere pumpe. Dermed er grundlaget skabt for, at vi forhåbentligt kan udskifte og 
udvide vores vandingsanlæg i løbet af nogle år.  

 

Bedre træningsforhold har stået højt på ønskelisten i adskillige år, men ændringer kræver som 
bekendt godkendelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Mens vi desværre fik afslag på en nedfældet, fast 
måtte på driving range, hvis græs er belastet af en forøget træningsaktivitet, har vi fået lov til at 
lægge faskiner, så området kan holdes mere tørt. Bestyrelsen har desuden godkendt, at der 
udarbejdes af en masterplan for træningsområdet af den danske banearkitekt Philip Spogárd, og 
afventer dialog med myndighederne om mulighederne.  

 

Prioriteterne for banen blev fastlagt ved slutningen af 2020 og rækker nogle år ud i fremtiden. Det 
er målet at skabe en synlig forbedring bl.a. af 1. og 18. green, og disse har derfor været lukket for 
spil i den sidste del af vinteren og tidligt forår. Derudover er der fortsat fokus på fairways og 
greenområder, samt det generelle plejeniveau. Banekomiteen arbejder sammen med 
chefgreenkeeperen systematisk og struktureret med kvalitetsmål og evalueringer. Der ses 
forbedringer på nogle områder, men vi er langt fra i mål i forhold til vores ambitioner. 
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Klubhus og omgivelser renovereres løbende, blandt andet for at reducere vores udgifter til energi 
og nedbringe Co2. En vedligeholdelsesplan er under udarbejdelse, således at vi får et godt overblik 
over nødvendige og ønskværdige forbedringer i de kommende år. Arbejdet med ny indretning og 
udsmykning af Hall’en blev sat i gang i 2019 og afsluttes i begyndelsen af 2021. 

 

Ud over investeringer, vedligehold og at sikre rammerne for klubbens drift, er det Bestyrelsens 
opgave at udvikle klubbens aktiviteter, så vi forandrer os med tidens efterspørgsel og behov, men 
samtidig fastholder klubbens kerneværdier. Dette sker med udgangspunkt i klubbens 
grundfortælling og kernebudskaber i et tæt samspil med de frivillige komiteer.  

 

Grundfortælling 

Vi er Skandinaviens første golfklub placeret på den unikke og historiske Eremitageslette. Medlem 
eller gæst er banen en oplevelse for alle, giver større golfglæde og holder dig i bedre form, for i 
Dyrehaven kan vi spille hele året. Skønt tæt på storbyen, alligevel fri for støj i det fredede område. 
Nyd udsigten fra terrassen ud over Eremitagen og oplev golfhistorien i Skandinaviens første golfklub, 
sammen med familie og venner. 

Banen er designet til det brede handicapniveau, hvor det spillestrategiske er vægtet lige så højt som 
det æstetiske. Den vil udfordre dig på dig på det niveau, dit golfspil befinder sig og samtidig give en 
fantastisk naturoplevelse på alle årstider.  

Mødet med golfspillet kan blive en livslang kærlighed, balsam for sjælen, give dig et godt helbred og 
udvide dit sociale netværk, fordi alle kan spille mod alle. Golf kan spilles hele livet, der er en 
behagelig stemning i klubben, og der bliver skabt venskaber, når du efter spil og træning hygger på 
19.huls terrasse.  

Det er sjovt at begynde og med den hjælpsomhed man modtager fra medlemmer, trænere og 
sekretariat er du hurtigt godt i gang. 

For nye medlemmer skaber KGK glæde og netværk. Du føler dig velkommen fra Dag 1, omgivet af 
venlighed og glade mennesker. 
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Medlemsundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum” er omdrejningspunkt for medlemmer og gæsters 
feedback til klubben og bruges aktivt af såvel Bestyrelse som komiteer. Vi sammenligner primært 
resultaterne med de 20 golfbaner i Hovedstadsområdet, og kan glæde os over, at vi har den højeste 
ambassadørscore, det vil sige Københavns Golf Klubs medlemmer er dem, der er mest tilbøjelige til 
at anbefale deres klub til andre. 

Nye medlemmer udtrykker en høj grad af tilfredshed med deres medlemskab og modtagelsen i 
klubben, hvilket er resultatet af en målrettet indsats for at tiltrække nye medlemmer gennem 
prøvemedlemsskaber og skabe netværk gennem Introarbejdet. 

 

På det sportslige område giver indsatsen på juniorsiden tro på, at Københavns Golf Klub også 
fremadrettet har elitespillere, vi kan være stolte af og resultater, hvor klubben kan gøre sig 
gældende i de bedste rækker. Det er glædeligt, at vi har unge kræfter stærkt på vej i vores 
damehold og at vi har flere pigespillere blandt juniorerne, end mange andre klubber i Danmark. På 
herresiden udvikler vi vores unge drengespillere på et boblerhold, der lover godt for fremtiden. 
Klubben ønsker Magnus Becker Frederiksen tillykke med udtagelsen til det danske drengelandshold 
i efteråret 2020 og Benedicte Brent-Buchholz tilsvarende til pigelandsholdets observationstrup i 
efteråret 2020. 

 

For alle medlemmer er de nye handicapregler trådt i kraft ved årsskiftet, og når banen åbner for spil 
uden oplæg, vil det hurtigt kunne ses på udviklingen i handicap, hvis man følger intentionen om at 
aflevere alle scorekort for runder, der er spillet efter golfreglerne. Turnerings- og 
Handicapkomiteen er ansvarlig for implementeringen, der sker med hjælp fra DGU, og har været 
forberedt over flere år. 

 

Københavns Golf Klub er en 100 procent medlemsdrevet virksomhed, og klubben skylder stor tak til 
de mange frivillige, der bidrager hvad enten det er i Hus, Elite, Junior, Intro, Turnering, 
Kommunikation eller Etikette og Ordenskomite, i klubberne i klubben og som holdkaptajner for 
klubbens hold. Bestyrelsen takker også personalet og de ledende medarbejdere for et rigtigt godt 
samarbejde i det forløbne år. Endelig er vi meget taknemmelige over vores sponsorers bidrag og 
loyalitet også i Coronatider som disse. 
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Udvikling i medlemstallet 

Ved udgangen af 2019 havde KGK modtaget 54 udmeldelser, hvilket igen var færre ift. året før, og 
som forventet ift. budgettet. Samlet optog vi 71 nye senior medlemmer i 2020 sæsonen, 11 
ungseniorer og 29 juniorer. Med både flere seniormedlemmer end forventet og et fint antal yngre 
medlemmer, indførte vi venteliste fra juni 2020. Det betyder, at vi i 2021 er i den gunstige position, 
at vi primært har optaget nye medlemmer fra venteliste og det sidste nye medlem for 2021blev 
optaget i januar. Vi har pr. ultimo marts ca. 30 personer på venteliste til 2022 medlemskab, og da vi 
fortsat forventer begrænset afgang, vil vi også i 2022 kun optage nye medlemmer via venteliste. Vi 
forventer desuden, at nye interesserede vil blive skrevet på ventelisten til 2023 i løbet af 2021 
sæsonen.   

Bestyrelsen har i budgettet for 2021 forudsat, at der optages 27 nye seniormedlemmer samt 6 
ungseniorer, der betyder at vi er 1175 betalende medlemmer i KGK, fordelt på 867 fulltime 
medlemmer, 113 ugedagsmedlemmer, 68 ungseniorer og 125 juniorer. Dette er det maximale 
antal, Generalforsamlingen tidligere har fastsat. 

KGK har et af de laveste årskontingenter blandt de omkringliggende klubber i Nordsjælland. Det vil 
vi fortsat at have, selvom bestyrelsen foreslår, at kontingenterne for 2021 hæves med 2,95%. Det er 
mere end P/L udviklingen, men er vigtigt for at sikre eventuelle kommende investeringer, hvorfor vi 
i budgetterer med tilsvarende stigninger for de kommende 
år. 

Tilbuddet om at betale indskud over tre eller fem år er 
blevet vel modtaget. De fleste vælger dog stadig at betale 
det hele ved indmeldelse, og indskuddet virker ikke til at 
afholde folk fra at vælge KGK, tværtimod giver nye 
medlemmer udtryk for, at værdien af medlemskab i netop 
KGK overstiger værdien af indskuddet. Dertil kommer det 
relativt lave årskontingent, så samlet er klubben attraktiv i 
forhold til at vælge en anden omkringliggende klub. Vi ser 
indskuddet som en klar faktor for at nye medlemmer har en 
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længere tidshorisont ved indmeldelse, og dermed er bedre til at opbygge langvarige golfrelationer i 
KGK til glæde for klublivet.  

 

Regnskab 2020 

Indtægter 

De samlede indtægter for klubben blev på tDKK 13.181 mod et Corona justeret budget på tDKK 
12.134 og tDKK 11.675 i 2019. Indtægterne var positivt påvirket af højere indtægter fra 
kontingenter, greenfee, sponsorer og KGK shoppen ift. budget. Indtægtssiden bevidner om et travlt 
år med høj aktivitet.  

Restauranten gav et underskud på tDKK 188, hvilket var tDKK 24 mere end budgetteret, men tDKK 
76 bedre end resultatet i 2019. Det hører dog med, at vi medtog en investering på tDKK 50 til 
ventilation i regnskabet for 2020, da det samlede resultat for klubben endte betydeligt bedre end 
budget. Vores nye restauratør, Peter Frejlev, formåede at holde vores lønudgifter nede ift. tidligere 
år qua timelønnede medarbejdere og lønkompensation i foråret. Vi forventer et bedre resultat i 
2021 end i de foregående år, grundet større salg end 2020 qua forudbestilte arrangementer samt 
et fortsat fokus på passende forhold mellem kvalitet og pris.  

Resultatet i KGK-butikken blev tDKK 165 bedre end budgetteret via en højere omsætning end 
forventet (tDKK 1.581). Mange medlemmer købte nyt udstyr og fik opgraderet golfgarderoben i et 
år, hvor der blev spillet flere golfrunder i Danmark end nogensinde før. Vi glæder os over den 
stigende medlemsloyalitet, der betyder, at vi kan udvide sortimentet i 2021. 

 

Udgifter 

De samlede driftsudgifter blev på tDKK 10.354 hvilket er tDKK 17 bedre end budgetteret. Vi har 
brugt færre penge på administration, elite, turneringer og juniorer, men flere penge på især 
lønninger ca. tDKK 200 efter modregning af lønkompensation. Den øgede udgift til lønomkostninger 
skyldes bl.a. udskiftning i medarbejderstaben, ekstra bemanding til kontoret samt greenkeepers.   

Driftsresultater før renter og afskrivninger blev på tDKK 2.827, hvilket er tDKK 1.064 bedre end 
budgetteret og næsten en fordobling ift. 2019. Driftresultatet blev tDKK 1.122 bedre end 
budgetteret og tDKK 1.673 bedre end i 2019. 

Vores finansielle poster blev lidt højere end forventet i 2020 grundet negative renter på indlån samt 
kurstab. 

Bestyrelsen finder både driftsresultatet og årets resultat tilfredsstillende, efter et travlt år i 2020 
med tilgang af mange nye medlemmer.   

 

Udvikling i klubbens gæld 

I 2020 blev der investeret i maskiner, udstyr og anlæg for tDKK 78 og foretaget afdrag på klubbens 
lån for tDKK 673. Pengestrøm fra klubbens drift udgjorde tDKK 3.380. Derfor fik vi forbedret vores 
likvide midler med tDKK 2.629 i 2020. Udviklingen er bedre end den budgetterede udvikling, da vi 
først modtog regninger for brøndboring primo 2021. 
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Opfølgning på mål for 2020 

Banen – Målopfølgning: 

Fokuspunkter 2020: 

• Forbedring af fairways og greensområder, så de bliver bedre år efter år og giver en længere 
spillesæson. 

• Forbedring af 1. og 18. green med nye græstyper. 

• Forbedret dræning af træningsfaciliter. 

Målopfølgningen er beskrevet senere under Banekomitéens beretning.  

Nedenstående scores for banen i Golfspilleren i Centrum viser en stabil udvikling. Vi halter efter ift. 

Hovedstaden for fairways og greens, hvilket er fint i tråd med vores fokusområder for 2021,  som står mere 

om senere under Banekomitéens beretning. Vi fortsætter med vores udvidede fairwayprogram i 2021, hvor  

vi ser forbedringer i 2020, der dog endnu ikke er så synlige for spillerne.   

Medlemsundersøgelsen, Golfspilleren i Centrum viste følgende tal for 2020: 

334 besvarelser i 2020 (+30 ift. 2019) 2016 2017  2018 2019  2020 BM 2020 
Hovedstaden 

Teesteder er gode 78 84 84 82 83 75 

Bunkers er godt vedligeholdt 74 77 76 73 76 71 

Greens jævne 74 78 82 77 79 80 

Greens har en passende hastighed 75 79 83 80 79 80 

Greens er ensartede 69 72 75 73 N/A N/A 

Fairways er gode 73 77 73 71 75 76 

Træningsfaciliteter 74 77 77 79 75 76 

 

Klubben – målopfølgning 

Fokuspunkter 2020: 

• Fortsat rekruttering via klubbens medlemmer og prøvemedlemskab 

• Sikre rette træningstilbud og serviceniveau for øget tilfredshed og fastholdelse 

• Målrettet kommunikation  

• Sikre budgetteret driftsresultat, så der kan investeres fremadrettet 

 

Som nævnt endte vores optag af alle medlemskategorier langt over det forventede. Vores 
prøvemedlemskaber i april og maj 2020 var også en stor succes, og har vist at være et godt 
rekrutteringsværktøj for klubben. Vi har valgt i 2021 at udskyde prøvemedlemskab til eftersommeren, således 
at disse deltagere først kan blive medlemmer i 2022.     
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2020 var et travlt år for vores trænere. De startede først sæsonen i medio april, hvor vores medlemmer var 
hungrende efter undervisning og holdtræning. Den øgede travlhed er dog ikke gået ud over tilfredsheden med 
både Oskar og Klas, der trods færre måneders aktivitet fik leveret flere træningstimer end budgetteret samt 
fik en stigning i vores medlemsundersøgelse.   

Med Corona pandemien og et utal af tiltag med nye restriktioner eller afmelding af samme, har året 2020 stået 
i kommunikationens tegn. Det har været en turbulent tid, der har stillet krav til Bestyrelsen og 
Administrationen om at opsummere detaljerede vejledninger og gøre dem let anvendelige i en tid, hvor alle 
modtog megen information fra mange kilder. Vores medlemmer har været gode til at efterleve vores 
retningslinjer med meget få undtagelser trods rekordantal spillede runder. Vi håber på et nemmere 2021 med 
færre informationer, og golfspillere der udviser god adfærd på golfbanen iht. klubbens etiketteregler og 
budskabsskilte.  Vores måling i Golfspilleren i centrum på Ledelse og Information faldt en anelse i 2020, men 
ligger stadig betydeligt over benchmark for Hovedstadsområdet. 

 

Restauranten - målopfølgning:  

Målsætningen for restauranten i 2020 var:  

• Positiv sammenhæng mellem kvalitet og pris 

• God start for ny restauratør i 2020 – Peter Frejlev.  

2020 blev et turbulent år for restauranten. Mange aflysninger og rykninger i foråret, men til gengæld også 
travlt da vi for alvor kunne åbne op. Vores nye restauratør, Peter Frejlev, blev sat på prøve i maj måned, hvor 
sygemelding blandt personalet gjorde at både køkken og baren skulle klares af ham i en periode. Vi fik hjælp 
af en gammel kending i køkkenet, hvilket afhjalp den svære 
situation. Vores medlemmer vurderer i Golfspilleren i centrum (342 
besvarelser), at vores restaurant har leveret over forventning på 
betjening og service, samt prisniveau ift. udbud og kvalitet i 2020. 
Der er dog plads til forbedring på variationen i udbuddet af 
drikkevarer og mad, hvilket vi tager til efterretning ift. 2021 
menuens sammensætning hen over sæsonen. Vi fik et fornuftigt 
økonomisk resultat ift. budget for 2020, hvilket naturligvis hænger 
sammen med nedlukningen i marts og en fornuftig kostprocent på 
maden. Så overordnet set et fint år for restauranten, dens ansatte 
og vores nye restauratør, Peter Frejlev.   

 

Medlemsforhold pr. 29. marts 2021 

Betalende aktive medlemmer i alt 1.174 (+104 ift. marts 2020) 
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Aktive, kontingentfrie og passive medlemmer i alt 1.482 (+14). 

De fordeler sig på klubbens medlemskategorier som følger: 

 

 Senior Ungsenior Junior 

Fuldtid 868 (+68) 68 (+18) 67 (+2) 

Ugedag 113 (-8) 
  

Juniorprøvemedlemmer   34 (+12) 

Kontingentfri Veteraner + 
ansatte + æresmedlemmer 

67 (-1)   

Passive  287 (-43)   

Træningsmedlem Senior 3 (+3)   

Udviklingen ift. 3.3.2020 er vist i parentes. 

 

Venteliste forhold pr. 29. marts 2021 

 2016 2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Den ordinære venteliste 40 31 12 24 48 

Familieventelisten 10 6 2 0 - 

Venteliste på hold (ved ikke 

hvornår de ønsker medlemskab i KGK) 
118 81 50 0 - 

Juniorventeliste - - - - 3 

I alt 168 118 64 24 52 

 

Handicapoversigt 29. marts 2021 

HCP 
Kvinder Mænd I alt 

Under 4,5 6 (+2) 62 (+29) 68 (+31) 

4,5 – 11,4 15 (0) 129 (-10) 144 (-10) 

11,5 – 18,4 26 (-9) 150 (-10) 176 (-19) 

18,5 – 26,4 85 (+7) 195 (+27) 280 (+34) 

26,5 – 36 163 (-9) 127 (+8) 290 (-1) 

36,1-53,9 52 97 149 

HCP 54,0 eller ingen banetillad. 59 62 121 
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Greenfee for 2021 er fastsat til: 

                     normal  med medlem / venskabsklubber: 
Mandag - fredag  kr. 600  kr. 300 / 390 
Weekend og helligdage   kr. 700  kr. 350 / 455 
Juniorer hverdage     kr. 150   kr. 150 
Juniorer weekend     kr. 200   kr. 150 
 
For komplet liste over vores venskabsklubber med greenfeeaftale, se nedenfor.  

Vinter-greenfee  normal / venskabsklubber med medlem 
Alle ugens dage  kr. 350              kr. 250 
Juniorer   kr. 125              kr. 125 
 

Vores medlemmers greenfee priser hos venskabsklubberne i 2021 er endnu ikke afklaret, men der må 
forventes en stigning i priserne hos flere af klubber grundet travlhed i 2020: 
 
Furesø: -25% ift. normalpris på dagen (normalt 800/900 kr.) 
Rungsted: 500 kr. alle dage (normalt 950 kr.) 
Hornbæk: 325 kr. alle dage 
Gilleleje: 325 kr. alle dage.  
Ljunghusen GK (SEK):  
Dato  1/1-31/3   1/4-30/4      1/5 - 31/5       1/6 - 31/8      1/9-30/9          1/10 - 31/10        1/11-31/12 
KGK’er 250            350/400       400/500         550                  500/550          400/500                250 
Falsterbo GK (SEK): 
Dato 1/1-31/3      1/4-30/4      1/5-31/5    1/6-30/6    1/7-31/8     1/9-30/9    1/10-31/10   1/11-30/11   1/12-31/12 
KGK 300               400/500       500/600    600/800           900         500/600  400/500               400                300 

 
Bokskogen GK: Gamla Bana: 700/800 SEK Kungsbanan: 500/600 SEK for senior.  
Göteborg GK: 400 SEK for alle dage. 
Stockholms GK: 550/650 SEK. 
Helsinki GK: ca. 50€ for alle dage.  
Gullane GC (UK): -50% ift. normal pris. Booking skal ske via cth@kgkgolf.dk for 
at opnå rabatten.  
 

Klubbens forsøgsordning med DGU´s gensidige gratis greenfee aftale for 
juniorer vil fortsætte i 2021, hvor der minimum skal være én betalende voksen 
op til max. tre gratis juniorer. Ordningen gælder kun gensidigt overfor de 
klubber der er tilmeldt ordningen i DGU. 

 

Årets golfarrangementer 2020 

Året 2020 blev præget af at mange arrangementer blev udskudt til efter sommerferien. Der blev i 2020 afholdt 
tre firmaarrangementer med fuld gunstart (+48 personer) og 12 firmaarrangementer med (+20 personer), 
hvoraf de fleste var med løbende start. Det er et mindre antal arrangementer end i 2019, hvilket ikke er 
underligt pandemien i betragtning. Vores medlemmer benyttede banen flittigt ved Ugeturneringen, 
Tirsdagsklubben og Old Boys, hvor aktiviteten og tilmeldingen var større end normalt.  

Vi synes, at det er værd at bemærke, at Åben Herredag 28.8. v. Conavec og Jan Nygaard AS havde 98 deltagere, 
hvor klappepræmien var en BMW Z4 M i en weekend. Vinderen kørte direkte ud af Dyrehaven i den! Åben 

Gullane Nov. 2019 

mailto:cth@kgkgolf.dk
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Damedag v. Rotunden havde 87 deltagere og Ugeturneringen en stille og rolig tirsdag d. 9.6. havde 86 
deltagere – et uhørt højt antal, hvilket viser at fællesskabet søges og er populært i KGK.  

 

Årets golfarrangementer 2021 

Sekretariatet har fokus på at holde antallet af arrangementer på niveau med tidligere år og til fuld pris. Vi 
forventer det samlede antal af arrangementer i 2021 med gunstart vil være på niveau med 2020, således at vi 
holder antallet på et fornuftigt niveau i forhold til aktive medlemmer. Klubben har som tidligere stor 
efterspørgsel på arrangementer i maj og juni, medens roughen er rimelig 

Vi afholder som noget nyt i 2021 en Mixed Greensome turnering d.24.4. Vores Erhvervsklub kommer i 2021 
til at være vært for en fire klubbers landskamp mellem Furesø, Ljunghusen, Bokskogen og KGK i juni måned, 
hvis restriktionerne tillader det. Den kommer til at gå på tur, hvorfor den først kommer tilbage i 2025 igen. Det 
er et nyt initiativ for at styrke bredden og rækkevidden i vores sponsornetværk.  

DGU-Junior Distrikt har bedt os om at afholde en D-Tour d. 13. juni, hvor omfanget af deltagere er endnu 
ukendt. Vi skal også afholde en 1/8-finale i Regionsgolf d. 13. august.    

 

 

Banekomiteen 

Banekomiteen arbejder ud fra en vision for banen, der tager udgangspunkt i naturoplevelsen på 

den historiske Eremitageslette, der lægger en ekstra dimension til spillet for de fleste. Samtidig, at 

vi skal være stolte af det, banen kan præstere. At den skal have en høj plejekvalitet, og at vi har 

ambitiøse udviklingsmål og krav til udførelse. 

Der er blevet holdt både fysiske og virtuelle banekomitesmøder igennem året. 

Banekomitéens målsætninger for banen i 2020 har været følgende: 

• Tætheden på græsset på banen øges for bedre spilbar bane forår som efterår med fokus på 

1/ fairways, 2/ green omgivelser, 3/ greens 
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• Overfladen på greens skal være jævne og faste 

• Banen skal overalt stå defineret og optegnet, jævnfør CMPD og detailmål for banen 

defineret med banekomiteens billeder og underpunkter 

• Øget fokus på og håndtering af traktoseområder 

• Ved dialog med greenkeeperstaben at opnå et forbedret syn på banen set fra golfspillerens 

side 

• Træningsområdet skal forsøges opgraderet med bedre dræn, bedre forhold for måltræning 

mv. 

• Plejeniveauet skal som minimum fastholdes på alle andre områder 

Banekomiteen har i 2020 fortsat arbejdet med kvalitetssikring af alle banens elementer. 

Målepunkter er etableret og karakterer er givet for hele året. I 2021 er det planen, at opfølgning og 

kvalitetssikringen i sæson inddeles således, at elementerne vurderes forår, sommer og efterår. 

Resultatet af disse vurderinger skal så danne basis for en målrettet indsats og styring af baneplejen 

fremadrettet.  

Greens kom rimeligt fint igennem den milde vinter 2019/2020. Der var en del slitage og flere 

vinterskader især på 1., 18. og puttinggreen, hvorfor greenkeeperne arbejder med at gøre 

områderne pænere hen mod golfsæsonen. Nyeste tiltag i 2020 har været at efterså med en enkelt 

sort af krybende hvene, der har vist sig særlig god i skyggefulde omgivelser. 18. green var 

forsøgsvist lukket for spil i en 4-5 uger i slutningen af vinteren. Det havde en positiv effekt på 

greenens sundhedstilstand, så denne mulighed for en tiltrængt pause vil blive en del af en 

tilbagevendende vinterforanstaltning. Det blev i 2020 forbudt at bruge 18. hul og specielt green til 

træning og opvarmning for at mindske slitagen. 

Vores store nye puttinggreen var også skadet efter vinteren. Store mængder vand havde kvalt 

græsset i større områder. Igennem 2020 sæsonen er der gjort flere tiltag på greenen for at mindske 

dens sårbarhed og for at forhindre oversvømmelser. Tiltagene ser ud til at virke. Nu gælder det om 

at få greenen op i en acceptabel stand igen.   

 

En forbedring af kvaliteten af vores fairways har været banekomiteens hovedmålsætning i 2020. Vi 

skal have øget græstætheden, så bolden får et godt lie i græsset og ikke ligger nede på jorden, som 

den gør i den største del af sæsonen. Indsatsen på fairways i 2020 har aldrig været større. 600 tons 

topdressing, 3*eftersåning med græsfrø, gødning, afspændingsmidler og dybdeluftning. På trods af 

den historisk store indsats, er de synlige resultater marginale. Chefgreenkeeperen kan se mindre 
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agronomiske forbedringer, men komiteen har ikke oplevet en forbedring af spillekvaliteten. Alle er 

enige om, at kvaliteten skal øges og at fokus skal holdes og indsatsen skal om nødvendigt øges. 

Et program for frivillig reparation af divots på fairways bærer frugt. I 2020 fik medlemmer mulighed 

for at tage små poser med græsfrø og jord med ud, og det initiativ har rigtigt mange taget vel imod. 

Desuden har vi stillet måtter til rådighed, senere ved tvungen brug i ydersæsonen, og det har 

mange medlemmer også taget vel imod. Begge dele er på hver sin måde med til at højne 

standarden af vores fairways. 

I takt med, at vores program for topdressing af fairways varer ved, er greenkeeperne fra 2020 også 

begyndt med en top dress af slidområder som stier, semirough og rundt om green områder. Disse 

områder er særligt udsatte for slitage i ydersæsonen og banekomiteen ønsker at disse områder 

også styrkes i fremtiden. 

I forsommeren blev vandingsanlægget på 8. green optimeret. Før passede 5 sprinklere green, green 

omgivelser og forgreen, med de problemer en sådan underkapacitet medfører. Efter renoveringen 

er der nu i alt 11 sprinklere på dette greensystem, der alle kan give den optimale vandmængde til 

det område, de er sat til at passe. Første tydelige tegn på en forbedring har været en tættere og 

mindre stresset forgreen på hullet. Renoveringen skulle gerne vise, hvordan en opgradering af 

vores vandingsanlæg kan give udslag i et sundere og stærkere græs uden unødigt vandspild.  

2020 blev også året hvor klubben siger farvel til førstemand i greenkeeperteamet Martin Hjort. 

Martin har været i teamet i 13 sæsoner, men skal nu prøve kræfter som chefgreenkeeper i Værløse 

Golf Klub. Banekomiteen siger mange tak for en stor indsats og ønsker Martin held og lykke med 

den nye stilling. 

I december 2020 kom anlægsarbejdet til etablering af en ny 

brønd endelig i gang. Den nye brønd forventes taget i brug i 

foråret 2021. Brønden skal levere vand til vores banes 

vandingsanlæg samt en lille drikkevandhane ved 10. teested. 

Med den nye brønd har vi nu sikret vandforsyningen til 

banen i mere end 40 år frem. Den nye pumpe vil yde 

nogenlunde det samme som den gamle, og ved eventuelle 

fremtidigt behov, vil den forøgede tilgængelige mængde 

vand kunne udnyttes, dog forudsat etablering af en 

nødvendig ekstra el-kapacitet.  

Klubbens ønske om en forbedring af vores træningsfaciliteter ser nu ud til at kunne realiseres. I 

november tog banekomiteen kontakt til golfbanearkitekt Philip Spogárd for at få ham til at 

udarbejde en masterplan over vores træningsområde og par 3 bane med særligt fokus på et 

shortgame område. Corona pandemien betyder, at det er usikkert at tilknytte vores faste 

banearkitekt, Tom Mackenzie. Det er planen, at et shortgame område tegnet af Philip Spogárd skal 

etableres i efteråret 2021 med en forhåbentlig indvielse ultimo maj 2022.  

Banekomiteen har i 2020 været sammensat af følgende medlemmer: Peter Hoverby (formand), Ina 

Agerbæk, Christian Rosenstand, Bent Allan Hansen, Kim Lindberg-Levin og Martin B. Nilsson 

(tilknyttet chefgreenkeeper) 
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Hus- og Restaurationskomitéen 

Det er Huskomiteens opgave at gennemføre mindre og større vedligeholdelse og forbedringer af 

klubhus og omgivelser. Huskomiteen er desuden medlemmernes talerør i forhold til restauratør, så 

der opnås en god dialog om aktiviteter, service, menu mv. Blandt Huskomiteens opgaver i 2020 kan 

nævnes modernisering af Hall’en, nye skilte, ekstra trykluftskompressor, ny indretning på terrassen, 

indhegning ved køkkenet, flere lamper i restauranten og flytning af hjertestarteren, så skovgæster 

kan benytte den udenfor klubbens åbningstid. 

Komiteen bidrager til udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan, hvor bl.a. tagrender og faskiner er i 

fokus. Begge er underdimensionerede i den nuværende konstruktion.  

Af energisparende initiativer kan nævnes plan om installation af varmepumper i stedet for oliefyr og 

undersøgelse af mulighederne for solceller på Materielgården. 

Huskomitéen består af Søren Juhl Hansen, Bent Allan Hansen, Anette Harmsen, Nina Kai 

Nielsen (formand), Peter Frejlev (tilknyttet), Martin Nilsson (tilknyttet) og Christian Tage Nyvang 

Hansen (tilknyttet).  

 

Turneringskomitéen 

Matcher, Turneringer og Handicap udvalg 

Turneringskomitéens ansvar er at lave et godt og afvekslende turneringsprogram med turneringer 

og matcher af forskellig art.   

Komiteen har fokus på: 

• Komiteen tilpasser sig klubbens behov og interesse for turneringer og arrangementer.  

• Gør nye medlemmer interesserede og trygge ved at tilmelde og deltage i klubbens 
turneringer 

• Holder fokus på golfen som en sportsgren og vi spiller golf 100 % efter reglerne.  

• Klubliv – socialt samvær – holder takt og tone samt god opdragelse KGK skal være et dejligt 
sted at mødes  

 

Antallet af klubturneringer er 11, hvoraf en er åben for gæster. Det er dog muligt i enkelte af vores 

turneringer at invitere en gæst eller to – her vil det fremgå af turneringsbetingelserne.  

Der afvikles også fire hulspilsmatcher på selvvalgte datoer dog indenfor en angiven spilleperiode og 

med præmieoverrækkelse ved klubbens afslutningsturnering i oktober.  

Turneringskomiteen er også ansvarlig for afviklingen af Danmarksturneringen, hvor klubben er 

repræsenteret med 9 hold. Komiteen afvikler klubmesterskaber samt den store eliteturnering The 

Royal Trophy og er værter ved vores venskabsmatcher mod Lund og Falsterbo, samt den populære 

sportslige Ugeturnering som spilles hver tirsdag i sæsonen. Ugeturneringen spilles fra sidste tirsdag 

i april frem til den første tirsdag i september, og det var i 2020 muligt for at stille op i en A-B-C 
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række, hvor C rækken blev spillet over 9 huller. I 2021 vil Ugeturneringen kun være A og B række. 

Som noget nyt i 2020 blev sæsonens samlede vindere af A- B– og C-rækken inviteret med til H. M. 

Dr. Alexandrines Ærespræmie, som spilles i slutningen af oktober. Det bliver A- og B-rækkens 

samlede vindere også i 2021. 

Komiteen har valgt, der skal være mindst otte tilmeldte til klubbens turneringer for at de 

gennemføres, og i rækkemesterskaberne skal der være tilmeldt fire i hver række, for at rækken 

spilles. 

Vi forsøger at være meget informative i Golfbox, hvor de gældende turneringsbetingelser er 

tilgængelige, og hvem der er turneringsansvarlig for den enkelte turnering, så spørgsmål kan rettes 

til rette vedkommende, i tilfælde af afbud eller andet, alle henvendelser er velkomne. 

Komiteen er altid at træffe i klubbens turneringslokale ca. en time før første start, hvor man skal 

lade sig registrere og få udleveret scorekort samt eventuelle lokale regler etc. inden start. 

Hovedstadsmatchen skulle i 2020 være spillet i Helsingfors men på grund af Corona blev den 

aflyst/udsat til 2021, hvor vi håber at kunne sende et hold til Helsingfors til denne traditionsrige 

turnering, der har været spillet siden 1938.  

 

Handicap 

Årsrevision 2020 effektueres ikke, da DGU overgår til det nye WHS handicap system. Alle 

medlemmer op til handicap 54 starter sæsonen 2021 med et handicap beregnet på de 8 bedste 

runder ud af de sidste 20 indleverede scorekort, med start i 2018. 

Det hedder nu ikke længere EDS runder. Når man lader sig regulere fremover, lægger det nye 

system op til, at man registrerer alle runder spillet efter golfreglerne. 

Sæsonen 2020 har for alle været en udfordring med en del aflysninger af flere af klubbens 

traditionelle hyggelige og sociale turneringer på grund af Corona restriktioner og forsamlingspåbud. 

Vi glæder os til den nye sæson, hvor vi håber at kunne afvikle alle klubbens turneringer, under 

forudsætning af vi kan overholde alle gældende restriktioner. Klubbens åbningsturnering er i 2021 

planlagt til lørdag d. 10. april.  
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Vi ønsker alle en god golfsæson. 

Turneringskomiteen består af Ina Agerbæk (formand), Peter Hoverby, Anette Harmsen, Lars 

Henrichsen, Peter Lauritzen, Jette Vinter og Anita Näsberg 

 

Introkomitéen 

Formål: Introgolf er et tilbud til nybegyndere og nye medlemmer i Københavns Golf Klub. Men også 

andre medlemmer, kan gøre brug af introgolf, f.eks. dem der har mistet kontakten til klubben, har 

mistet sit sociale tilhørsforhold og derfor mangler nogen at spille med, samt dem der kun sjældent 

kommer ud at spille eller har et vedvarende højt handicap.  

Sæsonen for introgolf starter midt i april og fortsætter til slutningen af september, herefter er der 

mulighed for at ”introgolfere” at aftale spilletidspunkter med mentorer, for at få banetilladelse eller 

blot komme ud at spille hen over efterår og vinter, hvis de har valgt at blive medlem i KGK.  

Sæsonen i 2020 var gennem hele perioden præget af større eller mindre restriktioner pga. 

Coronapandemien. Det betød dels at vi først kom i gang primo maj, og dels at enkelte 

arrangementer af social karakter måtte helt aflyses eller begrænses. Planlagte introduktionsmøder 

for nye medlemmer blev desværre ikke gennemført. 

Den årlige udflugt til Ljunghusen golfklub, blev dog gennemført i august i stedet for maj, vi spillede 

en vellykket scramble match over 9 huller, trods Coronarestriktioner hyggede alle sig med deres 

medspillere og nød banen.  

Den meget populære månedsmatch, scramble match den sidste mandag i måneden samt 

fællesspisning, blev afholdt de måneder det kunne lade sig gøre. Nybegynderne er meget glade for 

den matchform, fordi de kan deltage og også yde til holdet, samtidig med at de oplever, at også 

erfarne golfspillere kan kikse slag eller tage forkerte beslutninger og komme i problemer på banen.  

I 2020 supplerede vi Introgolf med et nyt koncept: ”golf med en twist” hvor vi sammenlagde alle 

opnåede stableford points, for måneden, inkl. de udvalgte weekenddage vi spillede i introgolfregi. 

Flest points i en måned udløste en præmie, og der var både præmie i en gruppe for spillere med 

handicap og en gruppe for nybegyndere uden handicap.  

Prøvemedlemsskab i KGK, et koncept vi etablerede i 2019, blev videreført i 2020, 5 hold hen over 

året med 9 deltagere på hvert hold, dvs. i alt 45 deltagere har været igennem forløb i Introgolf.  

Der har i alt været 99 medlemmer, der har deltaget i Introgolf og vi har gjort en stor indsats for, at 

få fat i de af klubbens medlemmer, der ikke havde banetilladelse, så vi kunne hjælpe dem med at få 

banetilladelse og dermed få fuldt udbytte af deres medlemskab. I alt har 29 KGK-medlemmer fået 

banetilladelse i 2020 heraf 9 prøvemedlemmer fra foråret og 9 fra efteråret. Ved udgangen af 2020 

er der 5 medlemmer af KGK, der ikke har banetilladelse, heraf 3 prøvemedlemmer fra foråret. Af de 

resterende prøvemedlemmer, der ikke blev medlemmer af KGK fik 8 banetilladelse. En del af 

prøvemedlemmerne, der valgte ikke at blive medlem i KGK, var unge mennesker, som måske ikke 

ønskede medlemskab på grund af indskuddet, sikkert fordi de endnu ikke ved, hvor de vil bosætte 

sig på længere sigt. 
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Erhvervelse af banetilladelse sker ved spil fra fremskudte plader (18-23-27-31-37-43) som nu er 

etableret på alle 18 huller. Introgolf spilles primært på hul 1-9, men vi kan også benytte 10-18. Når 

der er opnået 18 points på hhv. 31, 37 og 43 og regelprøver er afleveret og gennemgået, får man 54 

i HCP., og man kan nu spille på hele banen uden mentor og på alle tidspunkter, under forudsætning 

af, at man har meldt sig ind i KGK.  Med så mange (37) der har erhvervet banetilladelse, har det 

været et stort arbejde at gennemgå de 3 sæt af opgaver for hver, hvorfor vi påtænker at benytte os 

af DGU´s regelprøver til næste år. 

At hjælpe helt nye golfere og introgolfere i gang med spillet og deltage i klubbens forskellige 

arrangementer og sociale miljø, er ikke nogen lille opgave, men heldigvis har vi haft mange 

engagerede og dygtige mentorer. De går med ud om mandagen og på udvalgte weekend dage med 

både nybegyndere og med andre medlemmer, som har behov for det. Introgolf og KGK er særdeles 

taknemmelige for den uvurderlige indsats mentorerne yder til medlemmerne i KGK, vi vil gerne 

takke for deres hjælp. 

Medlemmer af komiteen: Betty Holm, Tommy G. Petersen, Jannie Steffen, Kristin Strøm, Janne 

Bonde, Jan Becker og Birgit Peitersen (formand). Tilknyttet Klas Olsson (cheftræner)   

 

Kommunikationskomitéen 

Komiteens opgave er at udgive KGKs Årbog og rådgive ledelse og Bestyrelse om strategiske 

kommunikationsopgaver. 

Årbogen skal fokusere på indhold, der knytter nye medlemmer/golfspillere og klubuafhængige 

medlemmer stærkere til klubben og give alle medlemmer nyttig viden om historie, kultur, banen og 

medlemsaktiviteter i en journalistisk og underholdende form. Årbogen udkommer i foråret i 

forbindelse med Generalforsamlingen, i 2021 forventes udgivelse ultimo Marts. 

Komiteen har i samarbejde med Huskomiteen bistået med udformningen af Hall’en.  

Kernebudskaber: 

Vi har arbejdet videre med Grundfortællingen, baseret på input fra komiteerne, således at der ikke 

er gentagelser. Vi har brugt Grundfortællingen som udgangspunkt for de journalistiske historier 

(hvad vil vi gerne fremhæve, der gør klubben værd at være medlem af). Ligesom 

Grundfortællingens kernebudskaber skal afspejle sig i komiteernes arbejde og prioriteringer. 

I Kommunikationskomiteen sidder: Hans Victor, Annette Suhr, Birgitte Henrichsen (formand) samt 

Christian Tage Nyvang Hansen (tilknyttet). 
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Elitekomiteen 

Elitekomiteen holder fælles møder med Juniorkomiteen for at sikre, at der sker en koordinering af 

arbejdet, hvor der er overlap. Her har fokus været på de juniorer, der banker på eller er blevet en 

del af Divisionsholdene for herre- og dameholdet. Koordineringen skal sikre en positiv oplevelse for 

de unge, når de skal spille golf på KGK’s voksne hold, samt sikre en glidende overgang mellem at 

være junior og ungsenior. 

Der er sket en skarpere opdeling mellem at være elitespiller og divisionsspiller. Kravene til vores 

elitespillere er intensiveret og tilbuddene, de modtager, tilsvarende forøget. Det er meningen med 

den strammere opdeling at gøre dem, der vil dedikere sig 100% til deres sport, endnu bedre. 

Tilbuddene til divisionsspillerne er stort set som tidligere, men antallet af divisionsspillere er øget, 

som følge af, at antallet af elitespillerne er blevet færre. 

Elitekomiteen har som i de tidligere år, sammen med klubbens to trænere, sikret de bedst mulige 

vilkår for vores bedste spillere ved indendørstræning og fitness over vinteren, samt teknisk træning 

og course management i sommerhalvåret i det omfang og med de muligheder der har været 

mulige, i forhold til overholdelse af alle Corona restriktioner som DGU og regeringen har udstukket. 

Danmarksturneringen blev i sæsonen 2020 skåret ned til tre matcher, alle på udebane. De bedste 

resultater for vores divisionshold var at vores 1. hold herrer der rykkede op i 2. division og vores 

Veteranhold, der kom tilbage i 1. division. 

 

Af individuelle resultater i 2020 fra vores dygtige Elitespillere kan nævnes: 

Morten Toft Hansen 

Vinder Skanderborg open (Pro) 

Vinder mågepokalen (amatør) 

Nr. 9 PGA Championship Sweden ( Nordic liga )  

Nr. 9 sm match  ( Svensk Hulspils mesterskab ) 

Nr. 10 Bravo Tours Open  ( Nordic Liga )  
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Nr. 6 Esbjerg Open  (Nordic liga) 

 

Magnus Lomholt 

Mustang Invitation El Paso. Nr. 2 

Royal Copenhagen Junior Cup Nr. 2 

Little Rock Invitation Arkansas  Nr. 4 

Thisted Forsikring Ecco Tour Nr. 10 

 

Julia Talvela 

1 plads DJGA Spring Open på Royal Golf Center 

2 plads i Danish Youth Open på Køge GK 

5 plads i Cobra Puma Junior Cup på Hillerød GK 

 

Magnus Becker Frederiksen 

Magnus er den spiller i hele Danmark, der har spillet flest turneringsrunder i 2020 - både af juniorer 

og seniorer. 

Udtaget til det danske drengelandshold i efteråret 2020 

Solvogn Pokalen Nr 1 

Årgangsmesterskaber Nr. 2 

DJGA Masters Nr. 3 

Danish Youth Open Nr. 3 

 

Benedicte Brent-Buchholz 

Udtaget til pigelandsholdets observationstrup i efteråret 2020. 

Deltog i landskamp mod de andre nordiske lande i 2020, hvor Danmark vandt. 

Girls Only Tour II Nr. 4 

D-Tour afd. 4 Nr. 1 

Årgangs Mesterskaber Nr. 1 

 

Sæsonen 2021  

1. hold herrer spiller i 2. div. 

1. hold damer spiller i 2. div. 

1 senior spiller i 3. div. 
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Veteranholdet spiller i 1. div. 

Superveteranholdet spiller i 1. div. 

Ud over de nævnte førstehold har vi yderligere to herrehold, et seniorhold samt et hold i den nye 

ungdomsrække. KGK er dermed sportsligt godt repræsenteret i Danmarksturneringen. 

 

Klubmestre og Runner-ups 2020 

Vi håber og glæder os til en god sæson i 2021, med store, gode og spændende golfoplevelser både 

individuelt og på alle KGK´s klubhold. 

Ikke mindst tager vi endnu et skridt nærmere mod en stærk eliteafdeling i KGK.  

Klubben takker for indsatsen til tidl. formand for komitéen, Søren Hannibal Moe, der har valgt at 

udtræde i efteråret 2020. 

Elitekomiteen består af Jan Fabricius-Bjerre, Ina Agerbæk, Nikolai Becker Steffen med vores to 

proer Klas og Oskar tilknyttet 

 

Juniorkomitéen 

Der er ved udgangen af 2020 tilknyttet 125 juniorer i KGKs juniorafdeling, hvilket er det maksimale 

antal. Vi har derfor måtte lave en venteliste for nye juniorer til 2021 sæsonen. Vi håber dog, at alle 

der ønsker det, kan blive medlemmer i løbet af 2021 og 2022.  

 

2020 var været en golfsæson med store udfordringer givet Coronaen. Vi kom senere i gang med 

træning og turneringer i forhold tidligere. Vi måtte aflyse påskecamp samt en række 

torsdagmatcher i foråret, men da vi atter kom i gang var der pæn tilslutning til både sommercamp 

og efterårscamp samt torsdagsmatcher. Vi vil dog fortsat gerne have flere juniorer til at spille 

torsdagsmatcher, hvorfor vi opfordrer til tilmelding. 
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Et af vores mål i 2020 var at få flere tilmeldinger til træning. Vi havde lavet om i tilmeldingen til 

træning, så det blev et tilvalg, og vi har set en stor fremgang i antallet af juniorer der deltager i 

træningen. Det har også medført at vi atter har set en positiv fremgang i juniorenes handicap, og 

der er opnået en lang række fine resultater hos juniorerne (hvilket der kan læses om i årbogen). Vi 

har dog en stor gruppe af juniorer,som endnu ikke har banetilladelse, og det kommer vi til at have 

fokus på i 2021. 

 

Vores målsætninger for 2021 er:  

1) at få flere juniorer med banetilladelse til den store bane. Vi har p.t. ca. 60 juniorer, som endnu 

ikke har handicap til den store bane. Dette skal gerne reduceres markant i løbet af 2021. Vi kommer 

derfor til at lave forskellige tiltag, for at få flere juniorer med banetilladelse i løbet af 2021. Her ser 

vi på bl.a. på en ekstra dag i løbet af måneden udover torsdagmatcherne, hvor vi kan have en 

match/spilletider, så juniorene kan komme ud og prøve at bestå de forskellige trin i 

banetilladelsesforløbet (i lighed med introkomiteens matcher søndag eftermiddag).  

2) Vi sender en ny struktur/udviklingstrappe ud for juniorene, som er udarbejdet sammen med 

Elitekomiteen. Dette skal gerne give mere klarhed over udviklingen for juniorerne i KGK og 

overgangen til ungsenior eller Elite, hvor der er defineret tre niveauer for elitespillere i KGK.  

3) Samarbejdet med Elitekomiteen omkring den sportslige udvikling.  Fokus på hvordan vi udvikler 

vores juniorer og så der er klarhed om udviklingen fra junior til elitespiller for juniorer og forældre – 

hvad skal der til for at blive elitespiller, hvis man ønsker dette. Her bruger vi vores 

struktur/udviklingstrappe.  

4) Fastholde en stigende tilgang til torsdagmatcherne.  

5) Den sportslige udvikling med endnu flere juniorer, som spiller turnering udenfor KGK - både 

holdmatcher samt individuelle turneringer. 

 

Juniorkomiteen består af : Liselotte Becker Frederiksen, Yvette Roepstorff, Lisbeth Brünnich 

(tilknyttet), Kenneth Kromann, Jens Peter Sørensen og Oskar Almlund (tilknyttet). 
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Ordens og Etiketteudvalget 

Ordens- og Etiketteudvalget bistår Bestyrelsen i sager vedrørende ordens- og etikettespørgsmål 

med udgangspunkt i KGK’s Etikette og Ordensregler (revideret 2019).  

I 2020 har udvalget behandlet to sager; en vedrørende eventuel brug af banen under lukning og en 

vedrørende verbal opførsel. 

Udvalget består af Jakob Arrevad og Tuula Undall. 

 

Sponsorer 

Sponsorarbejdet i 2020 har haft fokus på at fortsætte med samme indsats som året før, da væksten 
i sponsorer og dermed også sponsorkroner har været stigende. Opskriften har været lige til: Giv 
vores Sponsorer værdi for pengene via veltilrettelagte arrangementer og let gennemskuelige 
sponsorpakker, således at de vil anbefale KGK sponsorarbejde til andre. Det er i høj grad lykkedes 
igennem 2020, hvilket bl.a. betyder at vi til 2021 når vores fastsatte max. på 40 netværksdeltagere i 
KGK Erhvervsklub. Vi tilstræber at aktiviteterne i Erhvervsklubben er attraktive qua høj faglighed, 
veltilrettelagte arrangementer med godt indhold samt at netværkets deltagere har udbytte og 
fornøjelse ved samværet med hinanden.  

 

 

 

 

Til 2020 fik vi Formuepleje som ny Hovedsponsor i klubben. Et samarbejde som KGK har været 
meget tilfredse med. Vi afholdt Champagneaften 
sammen med Formuepleje i efteråret, og med tre 
medarbejdere som aktive medlemmer i klubben er 
de også synlige i dagligdagen. Vi ser frem til et godt 
samarbejde fremadrettet.    

 

Klubbens sponsorer pr. 31. marts 2021:  

Alle vores sponsorer kan ses på vores hjemmeside: https://www.kgkgolf.dk/om-
klubben/#sponsorer. Her vises Hovedsponsorer, Andre sponsorer samt Erhvervsklubben. 

https://www.kgkgolf.dk/om-klubben/#sponsorer
https://www.kgkgolf.dk/om-klubben/#sponsorer
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Vores sponsorer køber alt fra company days, netværksdeltagelse, skiltesponsorat, erhvervsspilleret 
til greenfees, logobolde, etc. Vi understøtter vores sponsorer i alle golfrelaterede aktiviteter som 
vært og samarbejdspartner, fra forslag til nytænkende præmier til en skarpere pris på logobolde. 
Desuden takker vi vores sponsorer for at understøtte alle vores arrangementer for medlemmer, 
elite, juniorer samt Erhvervsklub, så klublivet forbedres og arrangementer styrker sammenholdet. 

Vi ser frem til et godt samarbejde igen i 2021, hvor vi bl.a. udvider 
vores samarbejde med BMW Jan Nygaard AS med en golfskole i juli 
samtidigt med at de fortsætter som logosponsor på driving range 
boldene. Derudover tilbyder deres repræsentanter alle i 
Erhvervsklubben attraktive priser og vilkår på deres flotte bilserier.  

Medlemmer eller andre, der ønsker at bidrage til sponsorarbejdet 
eller ønsker mere information om mulighederne i KGK, kan kontakte Christian Tage Nyvang Hansen 
på cth@kgkgolf.dk.   

 

Golfspilleren i Centrum 

Medlemmerne og gæster har gennem 2020 svaret på Golfspilleren i centrum-undersøgelsen, også kaldet 
Players 1st. Der er kommet 224 (+31 ift. 2019) besvarelser fra gæster og 358 (+44) fra medlemmerne. Det er 
en stigning i besvarelser fra gæster samt medlemmer. Det er positiv udvikling i en tid, hvor man modtager 
spørgeskemaer for det meste. Vi sætter pris på at især vores medlemmer vil give deres mening til kende da vi 
bruger jeres kommentarer og besvarelser til at vurdere hvilke initiativer vi skal igangsætte først.  

Bestyrelsen takker for besvarelserne, og opfordrer alle til at bidrage igen i 2021. Besvarelserne bliver studeret 
grundigt, og de er et vigtigt grundlag for bestyrelsens og ledelsens målsætninger og bidrager til at prioritere 
arbejdet med klubbens drift. 

Ambassadørscoren/Loyalitetsscoren 

Dette spørgsmål drejer sig om hvor mange medlemmer der vil anbefale KGK til et familiemedlem, ven eller 
kollega. 

Her scorer klubben højest af alle klubber i Hovedstadsområdet, nemlig 56%. En score på over 50 anses som et 
godt resultat iflg. DGU og viser at klubbens medlemmer er loyale og positive over for Københavns Golf Klub. 
Benchmarking på ambassadørscoren for hovedstaden er 37, og for hele landet er den 49, hvorfor vi ligger 
pænt foran gennemsnittet for vores område. En score vi kan være meget stolte af i KGK.  

Vurdering af serviceområder for medlemmer i KGK: 

Der er spørgsmål indenfor nedenstående 9 kategorier, som har fået følgende besvarelser: 

mailto:cth@kgkgolf.dk
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2015 2016 2017 2018 2019 

2020 Benchmark 2020 
Hovedstaden 

Banen 72 73 75 77 76 77 76 

Klubliv 79 83 82 82 81 79 79 

Restaurant 81 82 80 78 81 79 74 

Klubhus 85 88 87 89 88 85 83 

Træningsfaciliteter 74 75 73 77 79 75 76 

Proshop 79 83 83 84 84 82 82 

Træning (undervisning) 90 89 87 89 89 87 85 

Ledelse og information 86 88 87 86 87 87 82 

Priser og produkter 84 83 82 84 86 75 74 

 

Tallene i skemaet angiver den samlede rating, som hvert enkelt område har fået i undersøgelsen. Skalaen der 
i undersøgelsen var et til 10, er i ovenstående konverteret til et til 100, hvor 100 er højest. 

Som det ses af skemaet, har der været et fald på flere parametre ift. tidligere år, hvilket bl.a. hænger sammen 
med mindre plads på banen, en putting green der var lukket en større del af året end den plejer, samt et ønske 
om et større variation i udbuddet af mad og drikkevarer i restauranten. I forhold til benchmarking i 
Hovedstaden halter vi lidt efter på træningsfaciliteter, hvorimod vi på alle andre områder er lig eller bedre end 
benchmark. Det stemmer dog fint overens med vores planer for forbedring af træningsfaciliteterne indenfor 
det kommende år. 

Vi har i ultimo 2020 læst og evalueret alle kommentarer vi har modtaget fra ikke-anonyme medlemmer i løbet 
af året. Vi imødekommer konstruktiv feedback og dialog, hvorfor jeres kommentarer er værdifulde. Hvis I 
svarer anonymt i jeres kommentarer er det dog ikke muligt for at kontakte jer og dermed have en dialog om 
emnet. Vores dør på kontoret er dog altid åben for forslag til forbedringer.  

Forholdet til Statsskoven 

Vi har i forbindelse med arbejdet på banen, herunder især topdressing af fairways haft en god og konstruktiv 
dialog med Naturstyrelsen. De har også været imødekommende overfor nogle af vores projekter i 2020, 
hvorfor vi er tilfredse med samarbejdet. Vi håber at kunne styrke det yderligere i 2021 med henblik på de 
kommende projekter på banen og især træningsfaciliteterne. 

 


