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Først og fremst ønsker vi å ønske alle våre medlemmer hjertelig velkommen til en ny golfsesong. Våren har jo vært litt utenfor normalen og 

situasjonen vi har hatt med Corona-viruset har selvfølgelig påvirket oss alle. Vi håper alle kommer seg greit gjennom tidene som nå rår og 

vi håper jo at en åpen golfbane kan være et positivt innslag i alle triste nyhetene. 

 

Åpning av banen 

Selv om vi helt sikkert kunne ha åpnet litt tidligere har det vært viktig for oss i Kristiansand Golfklubb å følge retningslinjer og 

anbefalinger som har kommet fra Norges Golfforbund. Vi har nå kommet dit at banen kan åpnes, MEN det er noen retningslinjer og 

forhåndsregler vi som golfspiller må følge. Coronaviruset herjer fortsatt landet og det er utrolig viktig at regler og rutiner følges av alle 

som ønsker å spille golf. 

Norges Golfforbund har lagd noen plansjer som forteller oss hvordan vi på best mulig måte kan redusere risikoen for smitte og vi ber 

alle lese disse nøye og ikke minst praktisere dette når du besøker klubben.  

PS! Infoen fra NGF ligger som egne vedlegg, vennligst les disse nøye. Vi har også lagt ut litt mer utfyllende informasjon på klubbens 

nettsider. 

Kafé og ProShop 

Vi holder åpent, men ber om at besøkende følger de retningslinjer som er bestemt av Folkehelseinstituttet i forhold til det å begrense 

smitterisikoen mest mulig. Det står hånd rens rundt om på anlegget, bruk denne flittig.  

Medlemskontingent 

Denne ble sendt ut i januar og det er viktig at denne nå betales. Ønsker du å dele opp betalingen er dette selvfølgelig mulig og da er 

det bare å ta kontakt med oss så finner vi en god løsning for dette. Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten må betales før du 

går ut for å spille. 

Årsmøte 2020 

På grunn av situasjonen som har vært klarte vi ikke å gjennomføre det planlagte årsmøtet den 26. mars 2020. Vi ønsker å 

gjennomføre dette så snart det lar seg gjøre og vi vil da legge ut en ny innkalling på klubbens nettsider. I løpet av kort tid laster vi ut 

Årsmeldingen for 2019. I forhold til budsjetter som fremkommer i denne, så vil nok mest sannsynlig disse bli litt endret i den endelige 

årsmeldingen. 

Kampanje – Comeback 2020 

Vi har kjørt i gang en kjempebra kampanje for å rekruttere tidligere golfspillere. Denne har nå vært kjørt i noen uker og vi har fått 

veldig god respons. Kampanjen varer frem til 1. mai 2020 så her er det bare å informere familie, venner og kjente om dette slik at så 

mange som mulig får benyttet seg av tilbudet. Vedlagt ligger et eget vedlegg om kampanjen (print gjerne ut og heng opp på for 

eksempel arbeidsplassen din). Se også link for info: Comeback 2020 

Nytt HCP system 

Som de aller fleste helt sikkert har fått med seg er det i år kommet et nytt handicap system (WHS – World Handicap System). I 

forbindelse med innføring av dette fikk alle også et nytt og justert handicap. Vi har lastet ut en artikkel om det nye systemet på våre 

nettsider og du kan lese mer om dette på denne linken: World Handicap System 

Til slutt… 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig så fin golfsesong og håper det blir masse golf i månedene som kommer. Banen er allerede i 

tipp topp stand så det er bare å komme i gang med golfen.  

Riktig god påske alle sammen! 

https://kristiansandgk.no/33-nyheter/519-comeback-2020
https://kristiansandgk.no/33-nyheter/515-nytt-hcp

