
 

Indkaldelse med dagsorden 
Hermed indkaldes til årets ordinære generalforsamling i 

 
Københavns Golf Klub 

Søndag den 27. marts 2022 kl. 14.00 
KGK’s restaurant 

 

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 2023 som følger: 
 
Full-time:   8.950 DKK 
Ugedag:   6.400 DKK 
Ungseniorer (19 – 25 år):  5.550 DKK 
Juniorer (til og med 18 år):  2.850 DKK (inkl. ugentlig træning i sæsonen. Kan ikke fravælges.) 
Passive:  1.250 DKK 
Ovenstående er indeholdt på side 18 i Årsregnskab for 2021 
 

6. Bestyrelsens og indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er: Ina Agerbæk, Bent Allan Hansen og Peter Lauritzen. Alle genopstiller. Der er ingen 
modkandidater.  
 

8. Valg af revision 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Buus Jensen, Statsautoriserede revisorer for regnskabsåret 
2022. 
 

9. Eventuelt 



Bestyrelsens skriftlige beretning for klubbens virksomhed i 2021 

Medlemmer afgået ved døden siden sidste generalforsamling er: 

129 John S. Gross 

1894 Carsten A. Andersen 

387 Mogens Randow 

455 Jørgen Pers 

511 Ingerlise Lützhøft Hansen 

658 Birthe Behrendt 

876 Vagn Fehrn-Christensen 

880 Susanne Borum Gjedde 
 

Vi ærer deres minde. 

 

  



Bestyrelsens skriftlige beretning 

I Københavns Golf Klub har vi meget at være glade for. 

Vores økonomi er stærk med et overskud igen i 2021, vi nedbringer planmæssigt på vores gæld, vi 

har råd til de nødvendige investeringer og vi kan se fremtiden trygt i møde med muligheden for 

langsigtede strategiske investeringer. 

Vores medlemmer vil anbefale vores klub til andre i meget høj grad. Medlemsundersøgelsen viser, 

vi er nr. 1 i hovedstadsområdet på ”ambassadørscore” med en score på 55. Det er 22 procentpoint 

over gennemsnittet for de 21 klubber i Hovedstadsområdet, som vi sammenligner os med. 

Vi har med hjælp fra mange dedikerede medlemmer kunnet fortsætte indsatsen med at byde vores 

nye medlemmer velkommen i klubben, for fastholdelse giver en stærkere grobund for at skabe en 

god klubkultur med glade og tilfredse medlemmer. 

 

Venteliste igen 

Vi har igen venteliste til medlemskab, hvilket sikrer os minimum 3 års medlemsoptag.  

På plussiden tæller også en fyldt juniorafdeling – fremtidens talenter. Vi har introduceret en 

”trappestige”, der gør det tydeligt for de unge, hvad der skal til for at blive blandt de bedste. Og de 

har noget at se op til, for sportsligt myldrer talenterne frem og klubben har nu to landsholdsspillere 

på henholdsvis drenge- og pigelandshold samt en i observationstruppen.  

Medlemmer og gæster har sikret et flot salg i shoppen. Vores restaurant har opnået en betydeligt 

bedre vurdering blandt medlemmerne, og det viser sig også i omsætningen. Vores trænere har haft 

et travlt år, og det nye træningskoncept, KGK Golf Academy, er blevet overordentligt godt modtaget 

og fortsætter derfor i 2022.  

Vi kan med andre ord gå med rank ryg ind i vores 125-års jubilæum i 2023 – og forberedelserne er 

i gang, for selvfølgelig skal klubben både stå skarpt og medlemmerne skal inviteres med til 

festlighederne. 

Alle disse roser skylder vi stor tak for.  

Men selvfølgelig er der også torne. 

 

Banens tilstand 

Vinteren 2020/2021 var hård ved banen, ikke på grund 

af vejret, men fordi vi gik golfamok i coronatiden. Det 

var et wakeup call, for sjældent har vi haft så ringe en 

forårsbane som i 2021, banen var lang tid om at komme 

sig. Det betød, at vi indførte måttepåbud allerede i 



november 2021. Vi valgte også i vinter at lukke banen på dage, hvor spil ville være skadeligt, det 

være sig på grund af regn eller frost, og sidst på vinteren har vi igen skånet 1. og 18. greens. Disse 

tiltag må vi leve med fremadrettet, fordi de også tager højde for klimaforandringerne med varmere, 

mere regnfulde vintre. 

Banekomiteen har, som beskrevet sidste år, fastlagt indsatsområder for fairways, greensområder og 

greens, med særligt fokus på græstæthed, og for greens desuden en overflade, der skal være jævn, 

fast og ensartet. 

Vi er fast besluttede på at forbedre banens kvalitet. Banekomiteen foretager systematiske 

kvalitetscheck, for at vi kan få en grundig evaluering af, om vi er på rette vej. Klubben er indstillet på 

at afsætte nødvendige ressourcer til maskiner og materialer for at opnå en bedre spilleoplevelse.  Vi 

henter gerne ekstern rådgivning ind, og vi ser på opkvalificering af vores medarbejderressourcer. Vi 

er også åbne overfor at afprøve nyt – f.eks. med andre græssorter på greens, hvor græstætheden 

ikke er så god, som vi kunne ønske. Det kan godt være, det ikke bærer frugt. Men omvendt er det 

selvfølgelig vigtigt at beskrive, hvad vi håber på at opnå og vide, hvad resultatet af indsatserne er, 

også selvom det kan tage nogle år. Begrænsningerne er naturligvis, at vi med placeringen i 

Dyrehaven ikke bruger svampemidler, væksthæmmere eller ukrudtsmidler af nogen art.  

 

Medlemmernes stemme 

Vores medlemsundersøgelse ”Players First” er vigtig, fordi det er medlemmernes stemme.  

Kommentarerne læser vi også med stor interesse. 

Klubben anerkender således medlemmernes udtalte ønske om bedre træningsfaciliteter, og vi vil 

undersøge mulighederne for udvidelse på vores område indenfor hegnet.  

Shortgameområdet er forsinket fordi en biolograpport lod vente på sig, men vi regner med at gå i 

gang sensommer/efterår og blive klar til sæsonen 2023.  Fokus er at få myndighedsgodkendelse til 

at anlægge en ny indspilsgreen på den del af par tre banen, der er tættest driving rangen.  

Udslagsområdet på driving range er blevet renoveret og genåbner i den nye sæson. Der er desuden 

lagt faskiner for at komme overfladevandet til livs især i ydersæsonerne, arbejdet fortsætter i 2022. 

Target greens på rangen er besluttet, og vil blive etableret i forbindelse med det øvrige arbejde. 

Klubben følger nøje med i bookningerne på banen. Vi tilpasser løbende tiderne for at imødekomme 

de mange forskellige ønsker fra de forskellige medlemsgrupper og for at optimere flow’et på banen. 

Det er vigtigt, vi balancerer mellem de mange forskellige medlemmers behov. Nogle booker tider 

langt frem i tiden, andre kan først måske pga. arbejde tage stilling til golf på dagen.  

Myldretiden er helt klart formiddage i weekenderne, men derudover er der faktisk generelt god plads 

på banen. Onsdag efter kl. 13, der er Members Day, er således en af de mindst travle i ugen. Fredag 

eftermiddag er det samme.  



Ugeturneringen tirsdag eftermiddag og aften er et tilbud til ungseniorer og seniorer, der her kan 

spille med tidsbestilling. Både nye medlemmer og juniorer har behov for klubbens opmærksomhed. 

Klubberne i klubben, juniorer og introgolf fylder noget på hverdagene, hvor de spiller turneringer, 

som jo er en vigtig del af golfsporten. Samtidig skaber tilbuddene et socialt liv i klubben, og de 

bidrager alle til en vigtig omsætning i restauranten.  Men ubenyttede tider fra klubber i klubben og 

ugeturneringen, vil fremover blive givet fri til booking for alle medlemmer og gæster 48 timer før.  

 

De klubafhængige 

Danske golfklubber, KGK inklusive, er delt i to medlemsgrupper – de ”klubuafhængige” og de 

”klubafhængige”, og der skal være plads til alle, sådan som vi også har formuleret det i klubbens 

Grundfortælling, der kan læses på Hjemmesiden. 

Men det er blandt de klubafhængige KGKs kultur, værdier og unikke historie lever videre.  

Det er blandt dem, vi finder de frivillige, der er en forudsætning for at drive vores klub med både 

medlemsindflydelse og -ansvar.  

Det er dem, der søger nye golfvenner, bruger restauranten og gør os til en sportsklub med 

turneringer.  

Dem, der deler glæden ved golf med nye medlemmer i alle aldre og dem, der ikke kunne drømme 

om at være medlemmer andre steder end på Eremitagen.   

Bestyrelsen takker for samarbejdet med de mange frivillige medlemmer og klubbens dygtige 

medarbejdere og ønsker alle medlemmer en rigtig god sæson 2022.  

Bestyrelsen 2022 



 

 

Administrationens beretning for 2021 

Udvikling i medlemstallet 

I 2021 fortsatte udviklingen fra 2020. Vi har haft glæde af stor tilgang af medlemmer igennem hele 

2021, hvilket har medført en reel venteliste på mere end 100 personer inden medlemsoptag til 2022 

– en tilvækst på ca. 70 personer siden marts 2021. Status efter medlemsoptag i 2022 er, at vi fortsat 

har 92 personer på venteliste pr. primo marts 2022. Ergo er der for nuværende ca. 2-3 års venteliste 

på medlemskab i KGK.   

Bestyrelsen har i budgettet for 2022 forudsat, at der optages 28 nye seniormedlemmer og 4 

ungseniorer. Dermed er vi 1175 betalende medlemmer i KGK, fordelt på 864 fulltime medlemmer (-

5 ift. 2021), 113 ugedagsmedlemmer (samme som 2021), 73 ungseniorer (+5 ift. 2021) og 125 

juniorer (samme som 2021). Dette er det maksimale antal medlemmer som Generalforsamlingen 

tidligere har fastsat. 

KGK har fortsat et af de laveste årskontingenter blandt de omkringliggende klubber i Nordsjælland. 

Det vil vi fortsat have, når bestyrelsen foreslår, at kontingenterne for 2023 hæves med 3%. Det er 

mindre end P/L udviklingen for det kommende år, men en fortsættelse af de stigninger vi har haft 

de forgangne år. 

Ca. hvert fjerde nyt medlem benytter tilbuddet om at betale indskud over tre eller fem år. De 

resterende vælger fortsat at betale fuldt indskud ved indmeldelse. Indskuddet synes således ikke til 

at afholde golfspillere fra at vælge KGK. Tværtimod giver nye medlemmer udtryk for, at værdien af 

medlemskabet i KGK overstiger værdien af indskuddet. Med det relativt lave årskontingent er 

klubben også attraktiv i forhold til 

omkringliggende klubber. Vi ser indskuddet 

som en klar motivation for, at nye medlemmer 

har en længere tidshorisont ved indmeldelse, 

og dermed opbygger langvarige golfrelationer 

i KGK til glæde for klublivet.  

 

Regnskab - økonomien 

Indtægter 

De samlede indtægter for klubben blev på tDKK 13.384 mod et budget på tDKK 12.685 for 2021. 

Indtægterne var positivt påvirket af højere indtægter fra greenfee, momskompensationen, sponsorer 

og KGK-shoppen ift. budget. Indtægtssiden bevidner om et travlt år med høj aktivitet.  



Restauranten gav et underskud på tDKK 53, hvilket var tDKK 29 bedre end budgetteret, og betydeligt 

bedre end de fire foregående år. Glædeligt at klubbens restaurantchef, Peter Frejlev, har formået at 

holde omkostningerne nede, mens omsætningen blev noget lavere end ventet. Lønomkostningerne 

er også blevet holdt på et fornuftigt niveau i vores mest sæsonprægede del af forretningen. Alt i alt 

et tilfredsstillende resultat i restauranten.  

Resultatet i KGK-butikken blev tDKK 138 bedre end budgetteret qua en højere omsætning end 

forventet (tDKK 1.650). Mange medlemmer valgte at købe nyt udstyr i vores egen shop og fik 

opgraderet golfgarderoben i et år, hvor der fortsat blev spillet dejlig meget golf i KGK. Vi glæder os 

over den fortsatte medlemsloyalitet, der betyder, at vi kan udvide sortimentet i 2022 med nye 

klassikere. 

 

Udgifter 

De samlede driftsudgifter blev på tDKK 10.467 hvilket er tDKK 215 bedre end budgetteret. Vi har 

brugt færre penge på klubhus, bane, administration, elite og juniorer, men flere penge på lønninger 

og driving rangen. Den øgede udgift til lønomkostninger skyldes bl.a betaling af 

overenskomstbestemt fritvalgsordning fra 2016-2022. 

Driftsresultatet før renter og afskrivninger blev på tDKK 2.917, hvilket er tDKK 914 bedre end 

budgetteret og cirka tDKK 90 bedre end året før. Driftresultatet blev tDKK 816 bedre end budgetteret 

og tDKK 83 bedre end i 2020. 

Vores finansielle poster er stort set som forventede og tæt på niveauet fra 2020. 

Bestyrelsen finder både driftsresultatet og årets resultat tilfredsstillende, og det giver os et 

økonomiske råderum til at disponere ift. fremtidige investeringer.   

 

Udvikling i klubbens gæld 

I 2021 blev der investeret i ny brøndboring, maskiner og anlæg for tDKK 1.519 og foretaget afdrag 

på klubbens lån for tDKK 677. Pengestrøm fra klubbens drift udgjorde tDKK 2.150. Derfor fik vi 



trukket ca. tDKK -46 på vores likvide midler i 2021, hvilket var mindre end forventet grundet det 

højere overskud.  

Medlemsundersøgelsen ”Golfspilleren i Centrum”, der udsendes til alle medlemmer én gang årligt, 

med 1/3 fordelt på forår, sommer og efterår, fik 412 besvarelser i 2021, hvilket er +70 ift. 2020. 

 

Målopfølgning for 2021 

Banen – Målopfølgning: 

Fokuspunkter 2021: 

• Større tæthed på græsset også forår og efterår, især på fairways, greens og forgreens 

• Jævne, faste og ensartede greens 

• Banen skal overalt stå defineret og optegnet 

• Håndtering af komprimerede køre- og gangstier  

• Banen ”som golfspilleren ser den” 

• Træningsområde med bedre dræn, bedre forhold for måltræning mv.  

• Plejeniveauet skal som minimum fastholdes på alle andre områder. 

Målopfølgningen er beskrevet senere under Banekomitéens beretning.  

Nedenstående scores for banen i ”Golfspilleren i Centrum” viser, at medlemmernes opfattelse af 

banen desværre ikke har udviklet sig i en positiv retning. Vi halter efter gennemsnittet for 

Hovedstadens øvrige baner for fairways, greens og træningsfaciliteter. Det adresserer vi i 

fokusområderne for 2022, således som det fremgår af Banekomitéens beretning.  

 

Medlemsundersøgelsen, ”Golfspilleren i Centrum” viste følgende tal for 2021: 

362 besvarelser i 2021 (+28 ift. 2020) 2017  2018 2019  2020 2021 BM 2021 

Hovedstade

n 

Teesteder er gode 84 84 82 83 80 74 

Bunkers er godt vedligeholdt 77 76 73 76 76 71 

Greens jævne 78 82 77 79 66 77 

Greens har en passende hastighed 79 83 80 79 72 78 

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

Fairways er gode 77 73 71 75 71 75 

Træningsfaciliteter 77 77 79 75 72 76 

 



Klubben – målopfølgning 

Fokuspunkter 2021: 

• Fortsat rekruttering til venteliste 2022 og 2023 via medlemmers anbefaling 

• Skabe overblik for vedligeholdelse af klubhus og bygninger, og lave investeringsplan 

frem til 2029. 

• Undersøge muligheden for energibesparende tiltag 

• Sikre finansieringsgrundlag til fremtidige investeringer 

Som nævnt tidligere fortsatte den positive udvikling i optaget af nye medlemmer fra 2020. Derfor 

forventer vi vores medlemsoptag kommer fra ventelisten til 2023 og 2024 – forhåbentligt endnu 

længere.    

Vi har igangsat projekt vedligeholdelsesplan i 2021 i vores huskomité. Vi er ikke kommet helt i mål 

med det store overblik, men er blevet enige om en model, der kan føre os derhen. 2022 planen skal 

give os overblik over forventede omkostninger til at beholde eller forbedre den nuværende 

bygningsstandard. Det første projekt i vedligeholdelsesplanen er en opdatering af vores tagrender 

til de større mængder regnvand, der er et resultat af klimaforandringerne. Projektet forventes 

færdiggjort i 2022. 

Med de stigende energipriser 

fra 2021 og frem er vores mål 

om energibesparende tiltag 

rettidig omhu. Vi forventer at 

skifte varmekilde fra olie til 

varmepumper i 2022. Vores 

leverandør har igennem 2021 

desværre haft forsinkelser i 

forsyningskæden. Vi kan derfor 

først anskaffe den type 

varmepumpe, der vil fungere 

bedst i KGK, i 2022.  

Vi har i Bestyrelsen drøftet en investeringsplan frem til 2029, der både indeholder nye maskiner til 

greenkeeperne, nyt vandingsanlæg, klubhusombygning til 2023 jubilæum, shortgame-område og 

mange andre spændende planer. Efterhånden som projekterne konkretiserer sig, vil vi informere om 

finansiering og tidslinjer. Vi kan dog love, at vi ikke hviler på laurbærrene, men tager fremtidsrettede 

initiativer til gode for vores medlemmer de kommende mange år.  

 



Restauranten - målopfølgning:  

Målsætningen for restauranten i 2021 var:  

• Positiv sammenhæng mellem kvalitet og pris 

• Fastholdelse af personale, for mere konsistent kvalitet og ensartethed i udbud 

I 2021 var et mere almindeligt år for restauranten trods nedlukningen i starten af året. Vi begyndte 

året godt på personalefronten, men blev som resten af restaurationsbranchen udfordret efter 

sommerferien. Det glæder os dog, at vi, markedssituationen til trods, har formået at tiltrække nyt 

personale. Vi går derfor ind i 2022 med positive forventninger om at fastholde vores serviceniveau 

og kvalitet i køkkenet. Men da omkostningerne i 2022 ser ud til at stige betydeligt, vil vi blive nødt 

til at foretage prisjusteringer på mad og drikkevarer.  

Vores medlemmer vurderer i ”Golfspilleren i Centrum” at vores restaurant har leveret over 

forventning på betjening og service, udbuddet af drikkevarer og mad samt på madens kvalitet. Vi 

leverer tilfredsstillende ift. prisniveau og åbningstider. Af kommentarerne fremgår dog, at der er 

plads til forbedring på variation i udbuddet hen over sæsonen, samt på den måde terrassen 

fremtræder på, hvilket vi tager til efterretning for 2022. Vi opnåede et resultat bedre end budget i 

2021, i modsætning til de foregående år, hvilket vi naturligvis er tilfredse med. 

 

Medlemsforhold pr. 4. marts 2021 

Betalende aktive medlemmer i alt 1.172 (-2 ift. marts 2021). 

Aktive, kontingentfrie og passive medlemmer i alt 1.507 (+3). 

De fordeler sig på klubbens medlemskategorier som følger: 

 

 Senior Ungsenior Junior 

Fuldtid 862 (-6) 73 (+5) 68 (0) 

Ugedag 113 (0) 
  

Juniorprøvemedlemmer   55 (-2) 

Kontingentfri Veteraner + 

ansatte + æresmedlemmer 

66 (-1)   

Passive  294 (+7)   

Træningsmedlem Senior 10 (+7)   

Udviklingen ift. 31.3.2021 er vist i parentes. 

 

 

 



Venteliste forhold pr. 4. marts 2022 

 2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Den ordinære venteliste 31 12 24 48 54 

Familieventelisten 6 2 0 - 14 

Venteliste på hold (ved ikke 

hvornår de ønsker medlemskab i 

KGK) 

81 50 0 - 24 

Juniorventeliste - - - 3 1 

I alt 118 64 24 52 93 

 

Handicapoversigt 4. marts 2022 

HCP Kvinder Mænd I alt 

Under 4,5 7 (+1) 47 (-15) 54 (-14) 

4,5 – 11,4 11 (-4) 131 (+2) 142 (-2) 

11,5 – 18,4 24 (-2) 157 (+7) 181 (+5) 

18,5 – 26,4 79 (-6) 173 (-22) 252 (-28) 

26,5 – 36 159 (-4) 132 (+5) 290 (-1) 

36,1-53,9 109 (+57) 50 (-47) 159 (+10) 

HCP 54,0 eller ingen 

banetillad. 

62 (+3) 61 (-1) 123 (+2) 

 

Greenfee for 2022 er fastsat til:     normal med medlem /venskabsklubber: 

Mandag - fredag  kr. 625  kr. 300 / 400 

Weekend og helligdage  kr. 725  kr. 350 / 450 

Juniorer hverdage     kr. 150   kr. 100 / 150 

Juniorer weekend     kr. 200   kr. 150 / 200 

 

Vinter-greenfee  normal med medlem / venskabsklubber 

Mandag - fredag  kr. 450  kr. 250 / 290 

Weekend og helligdage  kr. 500  kr. 250 / 325 

Juniorer   kr. 125             kr. 100 

 

Vores medlemmers greenfee priser hos venskabsklubberne i 2022 er endnu ikke afklaret, men der 

må forventes en stigning i priserne hos flere af klubberne som følge af de generelle prisstigninger. 



 

Furesø: -25% ift. normalpris på dagen (normalt 600/700 kr.) 

Rungsted: 500 kr. alle dage (normalt 950 kr.) 

Hornbæk: 400/450 kr. for hverdag / weekend 

Gilleleje: 400/450 kr. for hverdag / weekend 

 

Ljunghusen GK (SEK):  

Dato  1/5 - 31/5       1/6 - 31/8          1/9-30/9          1/10 - 31/10        1/11-31/12 

KGK’er 450/550            600          550       450                    300          

Falsterbo GK (SEK) – 2021 priser: 

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: 400 SEK Kungsbanan: 350 SEK for senior. 200 SEK / 150 SEK for juniorer. 

Göteborg GK: 400 SEK for alle dage. Booking via kgk@kgkgolf.dk  

Stockholms GK: 650/750 SEK. 

Helsinki GK: ca. 50€ for alle dage. Booking via kgk@kgkgolf.dk 

Hirsala GK: -40% for alle dage. Booking via kgk@kgkgolf.dk. Se billede nedenfor. 

Gullane GC (UK): -50% ift. normal pris. Booking skal ske via Booking via kgk@kgkgolf.dk for at opnå 

rabatten.  

  

Hirsala Golfklub 

mailto:kgk@kgkgolf.dk
mailto:kgk@kgkgolf.dk
mailto:kgk@kgkgolf.dk
mailto:kgk@kgkgolf.dk


Klubbens forsøgsordning med DGU´s gensidige gratis greenfee aftale for juniorer fortsætter i 2022, 

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 2021 

Året 2021 forløb som forventet. Selvom vores greenfee steg med 75 kr., var vi fortsat et yndet 

besøgsmål for mindre grupper. Det glæder os, at Skandinaviens første golfklub står højt på gæsters 

liste, når de skal planlægge årets golfarrangement. Responsen fra dem, der kommer retur år efter år, 

er, at kombinationen af vores unikke placering, imødekommende service, dejlige golfbane og en 

god restaurant skaber de perfekte rammer for en god golfdag.  

Der blev i 2021 afholdt seks firmaarrangementer med fuld gunstart (+48 personer) og 16 

firmaarrangementer med +20 personer hvoraf de fleste var med løbende start. Det er større antal 

arrangementer end i 2020, hvor en del blev aflyst pga pandemien. Vi havde dog færre bookinger for 

private grupper mellem 12-20 personer.  

Både Ugeturneringen, Tirsdagsklubben og Old Boys havde et aktivt år med stor tilslutning. Ligeledes 

havde Åbningsturneringen d.10. april 122 deltagere, hvor Meny i Rotunden havde sørget for flotte 

præmiekurve og køkkenet serverede flæskestegssandwich under åben himmel. Åben Damedag 

sponseret af Amazing Space havde 87 deltagere og Ugeturneringen en almindelig tirsdag d. 27.4. 

havde 82 deltagere – et meget højt antal, der, er udtryk for fællesskabet i KGK.  

 

Årets golfarrangementer 2022 

Sekretariatet har fokus på at holde antallet af 

arrangementer på niveau med tidligere år. Således vil 

antallet af  arrangementer i 2022 med gunstart være 

på niveau med 2021, et fornuftigt niveau i forhold til 

aktive medlemmer. Vi forsøger at afvikle en større 

andel af arrangementerne efter sommerferien, hvor 

der er mindre efterspørgsel på starttider blandt vores 

medlemmer end om foråret.  

En nyhed i 2022 er en BMW uge, hvor alle klubmedlemmer i 4 forskellige kategorier henover en uge 

kan kvalificere sig til en finale mod 4 andre klubber i Det Grønne område. Finalen i 2022 vil blive 

afholdt på KGK fredag d. 12. august om eftermiddagen. Glæd jer!  

Vi er ikke blevet anmodet om at afholde DGU turneringer eller Regionsgolf finaler i 2022, men vi har 

valgt at sige ja til at styrke ungdommen ved at afholde en US Kids afdeling i starten af april.  



 

Komitéerne 

Banekomitéen 

Komiteens formål er at være bestyrelsens og medlemmernes repræsentant og kontakt til 

chefgreenkeeperen, samt i samarbejde med chefgreenkeeperen at bistå med udarbejdelse og 

gennemførelse af strategier og planer for banens drift, vedligeholdelse og udvikling. 

 

Banekomiteen har i 2021 været sammensat af følgende medlemmer: Peter Hoverby (formand), Ina 

Agerbæk, Christian Rosenstand, Bent Allan Hansen, Kim Levin og Chefgreenkeeper Martin Nilsson 

som tilknyttet komitéen. 

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

 

Banens målsætninger for 2021 har været følgende: 

1. Tætheden af græsset på banen øges for bedre spilbar bane forår, sommer og efterår med 

fokus på: 1. fairways, 2. green omgivelser 3. greens.  

2. Overfladen på greens skal være jævne, faste og ensartet 

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

med banekomiteens billeder og underpunkter. 

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

synspunkt. 

5. Træningsområdet skal forsøges opgraderet og udviklet bl.a. med en Masterplan for området 

som udgangspunkt.  

6. Plejeniveauet skal som minimum fastholdes på alle andre områder. 

 

Banekomiteen har i 2021 fortsat arbejdet med at dokumentere status og kvalitet på et udvalg af 

banens elementer. Målepunkter blev etableret i starten af året med målopfølgning og evaluering i 

slutningen af året.  

 

Evalueringen af målsætningerne:  

Pkt. 1,2, og 6 indeholder en række individuelle visuelle bedømmelser fra komitéens medlemmer, 

sidestillet med chefgreenkeeper Martin Nilssons bedømmelse. Denne evaluering bliver 

sammenholdt med billeddokumentation af bl.a.  fotos fra fairways og greenomgivelser for 6 huller - 

forår, sommer og efterår. Desuden bliver der også evalueret på bedømmelserne fra Players1 

(Golfspilleren i Centrum) og på de løbende greenmålinger som Martin Nilsson udfører over sæsonen 



og som totalt bidrager til målopfølgningen. Evalueringen for året bliver til sidst sammenlignet med 

forrige års bedømmelser og dokumentation, for derved ikke kun at vurdere årets målopfyldelse, men 

også for at kunne se udviklingen i forhold til tidligere år. 

Komitéens korte konklusion er at der ikke er sket de store fremskridt og forbedring i forhold til 

målsætningen i 2021.  Resultatet af hele banekomitéens og Chefgreenkeeper Martin Nilssons 

evaluering for året, samt fotodokumentation og Players1/GiC kan ses i sin helhed på KGK’s 

hjemmeside under Banekomitéen. 

 

Erfaringer fra sæsonen 2021 og nye tiltag: 

Vinterspillet 2020/2021 var historisk højt, hvilket kunne ses som stort slid på banen i starten af 

sæsonen. Valget om at bruge måtter fra februar 2021 var en nødvendighed og set i bakspejlet skulle 

det have været indført langt tidligere. Dette er sket for vinterspil 2021/2022. 

Vi kommer også i fremtiden til at diskutere vejrets indvirkning på vores bane, har det været en god 

vækstsæson eller ej, da 2021 var ingen undtagelse 

med meget forskellige vækstbetingelser for græsset 

igennem sæsonen. Vores store mængde af 

topdressing i foråret hæmmer væksten af græsset 

og spilfornøjelsen, men har hjulpet på vores 

langsigtet mål om mere jævne fairways. Den store 

udbringning af topdressing forventer vi bliver flyttet 

til efteråret i de kommende år, hvor det nu vurderes 

af være mere optimalt at foretage den. 

Vores frøposer og rør, som mange tager med ud på 

banen, ser ud til at virke. Tak til de mange 

medlemmer som gør en stor forskel med at reparere 

turfhuller i fairways. 

Vi har budt velkommen til et nyt medlem af 

greenkeeperstaben, vores nye første mand Nicolai 

Klithammer Larsen, som er kommet godt ind i 

arbejdet med de kompetencer og den energi han har. 

Der skal arbejdes videre med tilpasning af plejestrategi og større fokus på opnåelse af målsætninger 

for de kommende år, da vi ikke har set de forbedringer vi ønsker for de forskellige plejeområder i 

2021. Forbedringer som vi mener, at vores bane og klubbens medlemmer fortjener.  

 

Projekter og investeringer i 2021 m.m.:  

1. september 2021 



➢ Brønd, Vandingsanlæg (masterplan) og vandhane. Den nye vandboring er færdig og vil 

kunne tages i brug i 2022. Et nyt og stærkere elkabel, der kan levere de fornødne 32A skal 

trækkes ud til brønden i 2022. 

➢ Der foreligger en masterplan for et renoveret vandingsanlæg, men da projektet ligger en del 

år frem i tiden er der ikke blevet arbejdet nævneværdigt på dette i 2021. 

➢ På grund af myndighedsbehandling er vores vandhane ved 10. teested stadig lukket. Vi håber 

på en løsning i 2022, men udsigterne er ikke lyse. 

➢ Der er udarbejdet en konceptuel masterplan for vores shortgame område, hvor fokus er at få en 

godkendelse til at anlægge en ny indspilsgreen på den del af par3 banen der er tættest 

driving rangen. Projektet led desværre skibbrud i løbet af sommeren, idet en biolograpport 

lod vente på sig. Anlæg er derfor udskudt til sensommer/efterår 2022 inklusiv div. andre tiltag 

såsom targetgreens m.m. 

➢ En tiltrængt renovering af udslagsområdet på DrivingRange blev udført i efteråret. Området 

genåbner i den nye sæson så snart det er klar til at blive taget i brug. 

➢ Der blev anlagt 4 faskiner på DrivingRange i vinter og yderligere en projekteret i vinteren 

2022 for at dræne og derved afhjælpe de problemer vi har med overfladevand i ydersæsonen 

på driving rangen. 

 

Huskomitéen 2021 

I Huskomitéen har vi beskæftiget os med følgende punkter 

• Tagrender/faskiner, som er blevet renset  

• Alternative opvarmningsformer 

• Restauranten/baren 

• Ny markise til terrassen 

• Mulig ændring af vores nuværende opvarmningsform (oliefyr) til mere klimavenlig og 

økonomisk opvarmning. 

Store regnskyl medfører fra tid til anden, at tagrenderne løber over fordi de ikke kan følge med. Al 

regnvand fra tagene bortledes til faskiner. Disse er blevet kontrolleret i 2021 og de virker stadig efter 

hensigten. Tagrenderne renses og tømmes for blade regelmæssigt. For at afhjælpe problemet 

etableres i 2022 et ekstra nedløb ved terrassen når den nye markise er opsat. 

 

Komiteen har påbegyndt arbejdet med at udvikle en generel vedligeholdelsesplan af klubbens 

bygninger. Formålet med denne er at etablere en jævn rytme for vedligeholdelsen, så den kan 

overskues og så vi ikke skubber den foran os. Vi arbejder med ændring af opvarmningsformen til en 



mere klimavenlig opvarmning og med at få nedsat udslip af CO2 med op til 40-50%.  Samtidig vil 

det være økonomisk fordelagtigt for klubben. 

Restauranten har været fint besøgt, og medlemmerne har været glade for både betjening og 

madudvalget. 

Der er indkøbt nye hynder til møblerne på terrassen, en ny kaffemaskine og ledningsfri lamper til 

brug både på terrassen og i restauranten.  

På terrassen ønsker vi Skovens tilladelse til at opsætte nye markiser på terrassen.  

 

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, 

med et afvekslende program sæsonen igennem. 

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

turneringer, skabe de bedste rammer for fællesskabet omkring golf. 

• Holder fokus på golfen som en sportsgren og at vi spiller golf efter golfreglerne.  

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

dejligt sted at mødes  

 

Antallet af klubturneringer er 11, hvoraf to er åben for gæster. Det kan også være 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 eller på en anden oplyst dato. 

Turneringskomiteen er 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 2021 muligt for at stille op i en A-B række.  

Ugeturneringens samlede vindere i A- B rækken inviteres med til H. M. Dr. Alexandrines Ærespræmie, 

som spilles i slutningen af oktober. 



Komiteen har valgt, der skal være mindst otte tilmeldte til klubbens turneringer i de enkelte rækker 

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 velkommen. 

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 2021 være spillet i Helsingfors men på grund af Corona blev den aflyst 

i 2022 vil den blive spillet i Stockholm og det vil sige at København skal være vært for denne 

traditionsrige turnering i jubilæumsåret 2023. Som er spillet siden 1938 og stiftet af den svenske 

konge,  

 

Handicap 

2021 var året hvor vi overgik til det nye WHS handicap system som er beregnet på de 8 bedste 

runder ud af de sidste 20 runder dette gælder alle medlemmer op til handicap 54. WHS lægger op 

til at alle runder spillet efter golfreglerne registreres og der gennem sæsonen sker en løbende 

regulering  

Sæsonen 2021 startede med lidt udfordringer pga COVID19, der betød ingen gunstarter og ikke for 

mange samlet på en gang. Men det gik og vi kom godt igennem sæsonen og alle klubbens 

traditionelle hyggelige og sociale turneringer.  

Vi glæder os til at se alle til en god golf sæson, Klubbens åbningsturnering er i 2022 planlagt til 

lørdag d. 2. april.  

Turneringskomiteen bestod i 2021 af Ina Agerbæk (formand), Peter Hoverby, Anette Harmsen, Lars 

Henrichsen, Peter Lauritzen, Jette Vinter og Anita Näsberg 



 

Introkomitéen 

Introgolf er et tilbud til nybegyndere, som endnu ikke har banetilladelse, til nye medlemmer, og de 

medlemmer af KGK, som mangler nogen at spille med. 

Sæsonen i 2021 har kun være præget meget lidt af COVID-19 restriktioner, i bedste Coronastil 

startede sæsonen, som planlagt 12. april 2021 med en Scramble match. Vi oplever generelt stor 

tilslutning til vores månedsmatch og den efterfølgende fællesspisning, er fyldt med hygge og god 

stemning og her hvor nye forbindelser skabes. 

Det årlige introduktionsmøde for nye medlemmer blev succesfuldt afholdt i maj, med et pænt 

fremmøde af nye medlemmer. 

Juni måned var absolut den måned på sæsonen med flest aktiviteter.  

• En ’gammel’ kending i ny udformning blev afholdt, ’Oldies & Goodies’ turnering, hvor nye og 

etablerede golfere spillede hold match.  

• ’Trick show’ v/Karsten Mass, efter showet, var der planlagt Scramble macth og fællesspisning.  

• Årlige udflugt til Ljunghusen golfklub. 

Igen i 2021 supplerede vi med ”golf med en twist”, som udløste en præmie for flest opnåede 

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

Golfbox er med succes anvendt meget aktivt, det har gjort det langt nemmere at planlægge 

afviklingen af spillerækkefølgen om mandagen, herunder særligt mentorernes tid. Golfbox anvendes 

også til månedsmatcherne, hvilket som sidegevinst giver overblik til restauranten ifm. fællesspisning. 

Erhvervelse af banetilladelse er uændret, dog har vi benyttet os af, at regelprøven afleveres via DGU’s 

hjemmeside, men ellers spilles fra de fremskudte plader (31-37-43). Introgolf spilles primært på hul 

1-9, men vi benytter også 10-18, hvis nødvendigt og muligt.  

Ved udgangen af 2021 er der 5 medlemmer, der ikke har banetilladelse, i løbet af 2021 har 4 

medlemmer, samt et træningsmedlem (som nu er medlem) og fået banetilladelse. 

Integrering af nye medlemmer starter i Introgolf og slutter hos det enkelte medlem, 

tilbagemeldinger tyder dog på, at en stor del af vores engagerede medlemmer, har glemt hvor svært 

det er at lære spillet Golf og dets regler, ej at forglemme de ’uskrevne regler’ vi som golfer måtte 

have tillagt os. I 2021 har Introgolf netop haft fokus på, at hjælpe nye medlemmer med, at blive mere 

komfortable med klubben og golfen, men vi har fremadrettet stadigvæk brug for alle medlemmers 

hjælp til den opgave.  

2021 er ingen undtagelse hvad angår vores glæde omkring vores mange engagerede og dygtige 

mentorer. Introgolf og KGK er særdeles taknemmelige for den uvurderlige indsats som mentorerne 



yder til medlemmerne i KGK, dem vil vi gerne takke for deres hjælp, og tak til de etablerede golfere 

der nogle gange bliver ’shanghai’et’ i forbifarten.  

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

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

 

Kommunikationskomiteen 

Komiteens opgave er at udgive KGK’s Årbogen 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 får i medlemsundersøgelsen 

2021 en positiv modtagelse, meget bliver læst af mange og indholdet vurderes som relevant af 

klubbens medlemmer. Årbogen udkommer i foråret i forbindelse med Generalforsamlingen. 

 

Hall’en er blevet renoveret med billeder og tekster, der illustrerer KGK’s historie, banehistorik, 

placering i Dyrehaven og naturen samt vores grundfortælling. 

Komiteen forestår sammen med Huskomiteen ligeledes en renovering af Loungen, således at KGK’s 

brand og sportslige historie vil blive gjort til en del af udsmykning og indramning af rummet. 

 

Klubbens Grundfortælling, som vedtaget i 2019, bliver løbende evalueret og brugt aktivt i 

beslutninger om klubbens strategi, mål og aktiviteter. 

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

Christian Tage (tilknyttet). 

 

Elitekomiteen 

Elitekomiteen afholder i løbet af sæsonen 5 – 7 møder, hvor komiteen løbende følger vores dygtige 

spillere og sikrer de bedste rammer for deres udvikling. Det sker i tæt kontakt og samarbejde med 

juniorkomiteen, men fokus på de juniorer, der banker på og/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 og rammer for vores bedste spillere ved indendørstræning og fitness over vinteren, 

sommerhalvåret foregår så med teknisk træning og course management. 

Danmarksturneringen sæsonen 2021 var igen med fuldt program. 

 

Af individuelle resultater i 2021 fra vores dygtige elitespillere kan nævnes: 

Benedicte B. Buchholz i DGU´s OBS Truppen 2021 (billede nedenfor) 

Magnus B. Frederiksen Landsholdet i 2021 og rangeret som tredje bedste juniorspiller i Danmark 

Begge på Landsholdet i 2022 (billede nedenfor) 

Dagmar A. Sørensen optaget i DGU’s Udviklingstrup for juniorer i 2022 

 

 

Morten Toft Hansen 

Svensk Mesterskab i Hulspil i Skövde Sverige  Delt 3. plads 

Mågepokalen i Holbæk    Nr. 1 med vinderscore på 13 under par 

 

 



Magnus Lomholt 

Royal Copenhagen Junior    nr. 4 med scores 71- 70 KGK 

Jim Rivers intercollegiate    nr. 3 med scores 70-68-70 Squire creek 

Little Rock Invitation    nr. 2 med scores 69-65-72 Chenal CC 

White Sands Invitational    nr. 4 med scores 71-73 66 The Ocean Club 

 

Magnus Becker Frederiksen 

Lübker Championship by Thoms Furniture  T7 

Kolding junior cup   T4 

Dormy Elite tour II Tange Sø  10 

Royal Copenhagen Junior København GK 3 

Kronborg Masters Helsingør  2 

DM juniorer Hulspil i Vejle GK  4 

DM seniorer Slagspil i Brønderslev GK  T6 

Dormy Elite Tour III I Odense Eventyr GK     1 

Golfklub Danmark Årsmatch m Landsholdet T2 

KM Herrer I København GK      runner up 

Dormy Elite Tour Finale    5 

The Royal Trophy I Københavns GK  T5 

Nordic Junior Match (holdturnering) i Helsingør 1 

 

Deltagelse internationalt i Spanish Boys, French Boys  

 

Mathias Lorenzen 

DIAC I Silkeborg    11 plads 

Hillerød Pokalen    2 plads 

 

Benedicte Brent-Buchholz 

Solvogn Pokalen i Odsherred  nr. 1 

Royal Copenhagen Juniorcup København nr. 1 

Årgangsmesterskaber Morsø  nr. 1 

Måge/Rosen Pokalen i Holbæk GK  nr. 3 

Dormy Elite Tour I piger Stensballegaard GK nr. 4 

Skanderborg Open    nr.4 



The Royal Trophy Københavns GK  nr.4 

Dormy Elite Tour III piger Trelleborg  nr.5 

Sydsjælland Open    nr.7 

Dormy Elite Tour piger Finale i Henne  nr.7 

Greve Masters   nr.9 

 

Udtaget af DGU til Evian i Frankrig, hvor de bedste U16 spillere mødes i en stor international 

turnering med juniorspillere fra hele verden. Placering som nummer 13. 

Wildcard af DGU til den svenske juniorfinale Junior Masters Invitational for U21 spillere. Placering: 

delt 19. plads 

 

Dagmar A. Sørensen 

Har i sæsonen 2021 deltaget i 22 turneringer. De bedste resultater: 

Wilson Staff Cup i Asserbo GK   nr.1 

Cobra Puma Junior Cup i Hillerød  nr.3 

Hillerød Pokalen    nr.4 

Klubmesterskab damer i KGK   Vinder 

 

Resultater Danmarksturneringen 2021  

Dameholdet 2. division opnåede en delt førsteplads, men tabte på indbyrdes match. 

1. hold herrer 2. division vandt puljen og var i oprykningsspil mod Furesø, men tabte. 

2. hold herrer 5. division opnåede en 2. plads i puljen. 

3. hold herrer Kvalrækken vandt puljen ubesejret, men holdet spillede ikke oprykningsspil da der ikke 

er plads til endnu et hold i 5. division. 

Senior 1. hold 3 division blev nr. 2 i puljen 

Senior 2. hold Kvalrækken blev nr. 2 i puljen 

Veteran 1. division blev nr. 3 i puljen 

Superveteran 1. division blev nr. 2 i puljen. 

KGK var også repræsenteret med et hold i den nye ungdomsrække. 



 

1. Hold Herrer 2021  

Vi håber og glæder os til en god sportslig sæson i 2022, med store, gode og spændende 

golfoplevelser både individuelt og på alle KGK´s klubhold. 

Elitekomiteen består af Jan Fabricius-Bjerre, Ina Agerbæk, Nikolai Becker Steffen, Jacob 

Gammelgaard Schou med vores to proer Klas og Oskar tilknyttet. 

 

Juniorkomitéen 

Der er ved udgangen af 2021 125 juniorer i KGKs juniorafdeling. Vi har fået en pæn tilgang af nye 

juniorer, og som altid er de primære formål at skabe glæde ved golfen og integrere dem i 

juniorafdelingen. Vi har nået vores maksimale antal juniorer i KGK og må derfor atter lave en 

venteliste for nye juniorer til 2022 sæsonen. Vi håber dog fortsat, at alle der ønsker det, kan blive 

medlemmer i løbet af 2022 og ikke senere end 2023.  

 

2021 var en mere normal golfsæson på trods af Covid19. Vi kom i gang til normal sæson start med 

påskecamp og torsdagsmatch. Der var atter pæn tilslutning til både sommercamp og efterårscamp 

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

og få integreret specielt de nye juniorer i KGK. 

 

Et af vores mål i 2021 var, at få søsat vores nye struktur/udviklingstrappe 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.  Dette er lanceret og vil fremadrettet være tilgængeligt på KGKs hjemmeside. 

 

Vi har fortsat fokus på de mange juniorer, der deltager i træningen. Det har også medført at vi atter 

ser en positiv fremgang i juniorenes handicap, og der er opnået en lang række fine resultater hos 



juniorerne (hvilket der kan læses om i årbogen). Givet de mange nye juniorer, så har vi fortsat en stor 

gruppe, som endnu ikke har banetilladelse. Vi vil fortsat have fokus på det i 2022. 

 

Vores målsætninger for 2022 er:  

1) Flere juniorer med banetilladelse til den store bane. Vi har p.t. ca. 60 juniorer, som endnu ikke har 

banetilladelse til den store bane, men enten er uden handicap eller spiller fra fremskudte tees. Dette 

skal gerne reduceres i løbet af 2022. Vi har forskellige tiltag for at få flere juniorer med banetilladelse 

i løbet af 2022.   

2) Fortsat fokus på samarbejdet med Elitekomiteen omkring den sportslige udvikling.  

3) Flere juniorer med til torsdagsmatcherne.  

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

holdmatcher og individuelle turneringer. 

 

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

(tilknyttet), Kenneth Kromann, Frederik Holstein Arnesen, Jens Peter Sørensen og Oskar Almlund 

(tilknyttet). 

 

Ordens og Etikettekomitéen 

Ordens- og etiketteudvalget har haft uændret sammensætning gennem hele året, hvor Tuula Undall 

og Jakob Arrevad har udgjort udvalget. 



  

Udvalget bistår bestyrelsen i særlige situationer ved at indhente supplerende oplysninger til 

beskrivelse af et hændelsesforløb, og på baggrund heraf udarbejder udvalget en indstilling til 

bestyrelsen. 

I 2021 var der kun én sag at behandle i udvalget, hvor det blev klaget over bl.a. upassende sprog. 

Vi ser frem til endnu en dejlig golfsæson i Københavns Golfklub med masser af golf og samvær i 

restauranten og på terrassen. 

 

Sponsorer 

Sponsorarbejdet i 2021 har igen været succesfuld med tilgang af sponsorer og dermed også 

sponsorkroner til klubben. 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. I 2021 har de 40 deltagere i KGK Erhvervsklub været den primære 

indtægtskilde, sammen med klubbens loyale hovedsponsorer. Et samarbejde vi værdsætter og 

lægger stor energi i, således at hver Company Day eller netværksmøde overgår vores gæsters 

forventninger.  

Til 2021 nåede vi vores maksimale antal netværksdeltagere i Erhvervsklubben, hvorfor der også blev 

oprettet venteliste hertil. Derfor er det også muligt for at skærpe kravene yderligere til nye 

netværksdeltagere, således at de nye medlemmer supplerer resten af netværket på branche, 

kompetencer, omgængelighed og ikke mindst golfmæssigkunnen. Vi glæder os til 2022, hvor vi 

lancerer vores største program til dato med bl.a. tur til Tylösand, match mod Lyngbygaards Klub 100 

netværk og meget andet. 

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 – tallene 

Medlemmerne og gæster har gennem 2021 svaret på Golfspilleren i centrum-undersøgelsen, også 

kaldet Players 1st. Det er der kommet følgende tal ud af. 

mailto:cth@kgkgolf.dk


I 2021 har vi fået følgende antal besvarelser: Gæsteundersøgelse 313 besvarelser fra gæster (+89 ift. 

2020) og medlemsundersøgelse fik 412 besvarelser (+54 ift. 2020). Det er en betydelig stigning og 

en 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 det giver en større repræsentation af vores 

medlemmer i undersøgelsen, og vi bruger jeres kommentarer og besvarelser til at vurdere hvilke 

initiativer vi skal igangsætte først. 

 

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 55%. En score på over 50 

anses som et rigtig godt resultat iflg. DGU og viser at klubbens medlemmer er loyale og positive 

over for Københavns Golf Klub. Benchmarking på ambassadørscoren for hovedstaden er 33 (-4), og 

for hele landet er den 45 (-4). Et mærkbart fald i benckmark ift. 2020 for begge landsdele, medens vi 

har formået kun at falde med -1 i 2021, hvilket giver en netto forbedring på 3 ift. andre klubber.  

 

Vurdering af serviceområder for medlemmer i KGK: 

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

 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

2021 

 

Benchmark 2021 

Hovedstaden 

Banen 73 75 77 76 77 75 75 

Klubliv 83 82 82 81 79 81 79 

Restaurant 82 80 78 81 79 80 74 

Klubhus 88 87 89 88 85 86 83 

Træningsfaciliteter 75 73 77 79 75 72 76 

Proshop 83 83 84 84 82 82 81 

Træning (undervisning) 89 87 89 89 87 88 86 

Ledelse og information 88 87 86 87 87 84 77 

Priser og produkter 84 83 82 84 86 81 78 

 

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 flere spillede runder end før corona årene, en driving range der var begyndt at være 

slidt samt et ønske om større synlighed i Bestyrelsen. 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 

i 2022. 

Vi har i ultimo 2021 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 ansøgningen om etablering af nyt shortgame område haft en god og 

konstruktiv dialog med Naturstyrelsen. De er fortsat imødekommende overfor vores udvikling af 

golfbanen og de tilhørende faciliteter, ligesom vi naturligvis respekterer de restriktioner vores 

placering i Dyrehaven afkræver. Derfor er vi tilfredse med samarbejdet, og håber på at kunne styrke 

det yderligere i 2022 med henblik på de kommende projekter på banen og forlængelse af vores 

lejekontrakt, der lige nu løber til 2034. 


