
Nyhetsmail fra Kristiansand Golfklubb - februar 2022 
 

En ny golfsesong nærmer seg med stormskritt og vi har stor tro på at dette blir en knallsesong. Vi er i all hovedsak ferdig 

med de forskjellige prosjektene som vi hadde gjennom fjorårets sesong og ser nå frem til et mer «normalt» år her på 

Kristiansand Golfklubb. Skal bli veldig gøy å komme i gang igjen…. 

Nye kølleskap 

Etter at vi de siste årene har hatt litt ventelister på kølleskap, er vi nå i gang med å bygge flere. I forbindelse med vårt nye 

driftsbygg, har vi avsatt plass til nye kølleskap. Vi velger her å bygge kun store skap og en del av disse med strømtilgang 

for ladding av el-traller. Skapene blir ca. 75 X 60 X 12(BXDXH).. 

Om du ønsker skap er det greit om du kontakter oss (regine@kristiansandgk.no) slik at vi får satt deg på liste. Vi satser på 

at skapene er ferdig til sesongstart. 

Årsmøtet 2022 

Den 24. mars vil det bli avholdt årsmøte i Kristiansand Golfklubb. Vi satser på at vi kan avvikle dette uten noen «Covid 

begrensninger» og i klubbhuset som vi pleier. Tradisjon tro vil vi ha et lite informasjonsmøte i forkant av selve årsmøtet. 

Infomøtet starter kl. 18:00 og kjører frem til kl. 19:30 før vi kjører i gang årsmøtet. Innkalling og sakspapirer blir lagt ut på 

klubbens nettsider i god tid før årsmøtet. 

Har du saker eller innspill som du tenker bør tas opp på årsmøtet, kan du ta kontakt med styreleder i Kristiansand 

Golfklubb (Dag B. Danielsen) 

Årets medlemskonitngent 

I januar sendte vi ut medlemskontingenten for 2022 og vi håper alle har fått denne. Om du har lyst til å tele opp 

kontingenten i månedlige avdrag (AvtaleGiro) er det bare å ta kontakt med oss her på klubbhuset. Du finner litt 

informasjon om AvtaleGiro HER 

LYST TIL Å BIDRA?? 

Vi har en del utvalg i klubben som trenger «påfyll» av nye ildsjeler som har lyst til å hjelpe til. Turneringer er en veldig 

viktig del av det sportslige og sosiale her på klubben og både Gubben, Damedagen og Turneringsutvalget trenger hjelp…. 

Vi blir veldig glade om du har lyst til å være med å bidra i ett av klubbens utvalg. Ta gjerne kontakt med oss for en prat…. 

Åpning av banen/dugnad 

Det har heldig vis vært en mild og fin vinter som igjen gir håp om en tidlig åpning av banen. Mars er jo veldig uforutsigbar 

og det kan jo fort komme full vinter igjen med masse snø. Vi håper jo vi slipper dette og ser frem mot en ny vår. Tradisjon 

tro vil vi avvikle dugnad på banen før vi åpner for sesongen. Vi kommer tilbake med informasjon angående dette. 

Protimer og Custom fitting 

Med det nye golfsenteret ligger alt til rette for å kunne forbedre golfsvingen gjennom vinteren og møte godt forberedt til 

en ny sesong. Trenger du veiledning er det bare å booke protime med klubbens Head Pro, Marius Andersen. Trenger du 

litt oppgradering på utstyrsfronten hjelper vi til med det også. Du kan klikke deg inn på følgende linker for mer info: 

Protimer – Custom fitting 

KGK Indoor 

Vi har gjennom vinteren arrangert en del turneringer på simulatorene. Stort sett hver andre lørdag har vi dradd i gang 

par-turneringer hvor det spilles på alle 5 simulatorene. Det har vært stor interesse for turneringene, men vi har fortsatt 

plass til noen flere deltagere. Logg deg inn i Golfbox og se hva som går av turneringer og ikke minst…. Meld deg på! 

Turneringene koster kun kr. 250,- per lag og dekker alt. 

Golfsimulatorene 

Golfsporten er i stor endring i Norge og det er flere og flere som nå spiller golf hele året ved å benytte seg av 

golfsimulatorer. Vi har hele 5 Trackman Golfsimulatorer og disse er et fantastisk verktøy både til golfspill, men også til 

trening. Om du ikke er kommet i gang ennå og er litt i tvil om hvordan disse fungerer, er det selvfølgelig bare å ta kontakt 

med oss så hjelper vi deg i gang. 

I tillegg til simulatorene har vi i det nye treningssenteret en treningsgreen på 130 m2 sum fungerer superbra til både 

putte- og chippe trening. Dette er selvfølgelig gratis og bare å bruke så mye du vil. 
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