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Etter en helt eventyrlig start på sesongen, beveger vi nå oss inn ferietiden for de aller fleste. Banen er i tipp topp stand og anlegget har 

vært utrolig godt brukt av både medlemmer og gjester de siste månedene. Vi har hatt en god økning i medlemsmassen og vi er nå i 

underkant av 1200 medlemmer. Tatt i betrakting situasjonen som har vært rundt Covid-19 har det aller meste fungert utmerket og alle har 

vist stort hensyn og omtanke for hverandre. Vi ser nå frem til en fin sommer og håper alle også setter av litt tid til golf. 

 

Covid-19 

Som nevnt har det aller meste gått veldig greit rundt dette, men vi ønsker fortsatt at alle tar hensyn til hverandre. Golfsporten har 

vært heldige og i stedet for begrensninger og redusert drift, har vi hatt en god økning og høy aktivitet på klubben. Vi oppfordrer nå 

alle til fortsatt ta hensyn til smittefaren og følge de regler og rutiner som myndighetene har kommet med. 

Gubben, Damedag og Senior 

De tre neste uken vi vi forsøke å kjøre en ny variant for gjennomføring av disse turneringene. Det legges nå opp til såkalte 

dagsturneringer. Enkelt forklart betyr dette at du kan delta i turneringen og spille når det passer for deg. Om dette er om morgenen 

eller på ettermiddagen spiller ingen rolle. For å lage det litt ekstra spennende har vi også satt opp en Order of Merit rundt disse 

turneringen. Vi har lastet ut litt praktisk informasjon rundt dette på klubben nettsider og det kan du lese HER. Vi håper at så mange 

som mulig kan delta og at dette kan bli et bra opplegg. På onsdager kan alle delta både juniorer, herrer og damer. Når det gjelder 

torsdagen må du være 50 år eller eldre. Fyller du 50 år i 2020 kan du også delta. 

ProShop 

Det er flust opp av mye nytt og spennende utstyr i ProShop nå og absolutt verdt en tur innom for å se om noe kan friste. Har du behov 

for custom fitting eller protimer er det bare å kontakte Marius for å bestille time. 

Nytt klubbtøy 

Vi har nå inngått et samarbeid med Sørlandsreklame AS om levering av klubbtøy. Vi kjører her på det kjente kvalitetsmerket Cutter & 

Buck. Alt levers med klubblogo og det er også en del forskjellige farger å velge mellom. Vi har fått inn en prøvekolleksjon til ProShop 

slik at du kan komme innom å teste ut riktig størrelse. Vi også lagt litt info om dette på klubbens nettsider – klikk deg inn HER for å se 

dette. 

PS! Alle bestillinger som foretas til og med 17. juli vil du få 15% rabatt på. 

Støtt opp om klubbens Junioravdeling 

Klubben junioravdeling fortsetter sitt gode arbeid med å følge opp klubbens yngste golfspillere. Som sikkert mange har fått med seg 

har vi nå en stor og aktiv gjeng med barn og unge som storkoser seg med golfen. Det sportslige nivået begynner å bli veldig bra og det 

er utrolig gøy å følge utviklingen til disse. 

Ønsker du å støtte klubbens junioravdeling kan du nå gjøre dette ved å kjøpe en drikkeflaske. De har selv organisert dette og vi håper 

jo at så mange som mulig ønsker å kjøpe flaska. Denne koster kr. 300,- og bestilles på egen link HER. Vi har også lagt ut en liten nyhet 

om dette på klubbens nettside som du kan lese - DRIKKEFLASKE  

PS! Fristen for bestilling av vannflaska var egentlig satt til 5. juli, men vi har forlenget denne til fredag 10. juli 

Årsmøte 2020 

Vi har fortsatt ikke fått avviklet Årsmøtet, men dette planlagt lagt til slutten av august. Det vil bli lagt ut egen innkalling på dette når 

dato er fastsatt. 

God sommer! 

Til slutt vil vi ønske alle en riktig god sommer….  

 

 

https://kristiansandgk.no/33-nyheter/555-dagsturneringer
https://kristiansandgk.no/klubben/klubbtoy
https://kristiansandgk.no/33-nyheter/553-drikkeflaske

