
 

 
 
 
 
 

 

Mars 2017 

 Dugnad 
Endelig begynner våren og en ny golfsesong å nærme seg…. Det vil også si at det er tid 
for dugnad. Selv om banemannskapet har jobbet hele vinteren på banen, er det  nå 
behov for noen ekstra hender for å få banen klar. 
Første dugnad blir lørdag den 25. mars klokken 10:00. Det er oppmøte ved klubbhuset 
og vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme. Vi minner om at 
simulator, range og kortbane er stengt under dugnaden. 

  
Årsmøtet 2017 
Den 16. mars ble det avholdt årsmøte i Kristiansand Golfklubb. Etter en god og 
vellykket sesong i 2016, var det heller ingen store «overraskelser» som ble tatt opp på 
Årsmøtet. Det var kommet inn et noen saker fra styret i klubben som i stor grad 
omhandler tiltak for å fortsette den gode utviklingen vi har i klubben. Det ble vedtatt 
både ekstra midler til banen, samt ny kledning til klubbhuset. 
 
Ønsker du å lese sakspapirene og Protokollen fra årsmøtet, finner du det HER 

 
 

 
Driving range 
Vi ser at det allerede er en del som har begynt å bruke driving rangen, dette er jo 
selvfølgelig veldig hyggelig og bra. Vi har hatt litt problemer med et tett rør nederst på 
rangen så gresset er veldig fuktig. Røret er midlertidig fikset og vi håper at det skal 
tørke litt opp i tiden fremover. Foreløpig kan vi ikke åpne ballautomaten så det vil kun 
være mulig med selvplukk. Ser du baller som er «plugget» i gresset, er det greit om 
man også prøver å få disse opp. 
 
Vi vil også minne om at det ikke er lov til å slå baller over nettet….  
 
 

  
Nye samarbeidspartnere 
Vintersesongen er også tid for å etablere nye kontakter og inngå samarbeidsavtaler 
med det lokale næringsliv. Igjen er det hyggelig å registrere at Kristiansand Golfklubb er 
en aktuell samarbeidspartner og at bedrifter ønsker å profilere seg hos oss. Etter noen 
år med Skanska Bolig som hovedsponsor på hull 9, er det nå Sixt Bilutleie Kristiansand 
som overtar denne plassen. En stor takk til Sixt og vi ser frem til et godt samarbeid de 
neste årene. 
 
I tillegg til Sixt Bilutleie er det også andre bedrifter som tilkommer som 
samarbeidspartnere, noen nye og noen som fornyer avtaler. Her kan følgende nevnes: 
Din Reisepartner, Marnar Bruk AS, Color Line og Saigon Nam Nam. Vi har også flere på 
gang og kommer tilbake når avtalene er i havn… 
 

 

http://kristiansandgk.no/klubben/styrereferater

