KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Januar 2021
Hei og godt nyttår alle sammen
Vi er nå kommet på «riktig» side av årsskiftet, dagene blir lengre og det går mot en ny golfsesong her ved Kristiansand Golfklubb. Covid19 slipper fortsatt ikke taket og dette får jo en del konsekvenser for oss all. Vaksinen er på plass og forhåpentlig skal det ikke ta altfor
lang tid før ting kanskje begynner å normalisere seg. For oss som jobber på golfklubben er det full fart for tiden, 2020 sesongen skal
oppsummeres, regnskaper ferdigstilles, en ny sesong planlegges og sist men ikke minst gjøres det en stor jobb i forbindelse med
prosjektene som er igangsatt på driving range og nytt driftsbygg. Selv om vintersesongen utnyttes maksimalt til oppgradering av
anlegget ser vi jo frem til en ny golfsesong med masse aktivitet her på klubben.
Ønsker du å bidra?
I Kristiansand Golfklubb har det alltid vært en utrolig flott dugnadsvilje og det er mange som hvert år bidrar til det gode og aktive
miljøet vi har. Det er gjennom årene etablert en hel del utvalg som organiserer de forskjellige aktivitetene vi gjennomfører her på
klubben. Etter en veldig hektisk sesong i 2020 prøver vi nå å etablere et nytt utvalg hvor målet er å organisere og gjennomføre litt
kontroll, eller rette sagt medlemsservice på banen. Vi tror dette kan være en hyggelig oppgave og hvor målet er at golfspillere som
benytter banen skal føle seg ivaretatt og at spillet flyter som det skal. Har du lyst til å bidra med dette er det bare å ta kontakt med oss
på klubben (Cato Benham – 416 28208 eller mail cato@kristiansandgk.no)
Vi har som nevnt også en hel del andre utvalg som vil være veldig glad om de fikk flere med på laget, bare å ta kontakt om du ønsker
dette også.
Samarbeidspartnere / Sponsorer
Kristiansand Golfklubb har gjennom mange år etablert et godt og bredt forhold til det lokale næringslivet i distriktet. Dette er utrolig
viktig for driften av klubben og bidrar på en meget positiv måte. Vi er veldig fleksible i vårt arbeid ut mot bedrifter og i stor grad
tilpasses alle samarbeidsavtalene ut fra bedriftens behov og ønsker. Dette måtte være seg gode markedsføringsalternativer,
arrangementer for ansatte / kunder, kurs for ansatte etc.. Ta gjerne kontakt med oss om du kunne tenke deg å ta en titt på de
alternativer vi kan tilby - Cato Benham – 416 28208 eller mail cato@kristiansandgk.no
Golf vinterstid
Selv om vinteren ikke er høysesong for golf er det absolutt ting du kan gjøre for å forbedre golfspillet ditt før kommende sesong. Vi har
noen år hatt et samarbeid med Tor Christian Birkeland ved Tverrfaglig Helse på Sørlandsparken. Han inviterer nå til et gratis foredrag
om hvordan man kan trene for å forbedre golfspillet sitt. Tor Christian er utdannet kiropraktor og har mye erfaring innen golfsporten så
dette kan være lurt å få med seg. Foredraget er torsdag 28. januar kl. 19:00 på Sørlandsparken Tverrfaglig Helse. Påmelding gjøres til –
tor@tverrfaglighelse.no – PS! Alle smitteverntiltak følges i forbindelse med foredraget. Se også eget vedlegg
Årsmøte 2021
Normalt avholdes årsmøtet i slutten av mars måned hvert år, men om covid-19 setter en stopper for dette i år også er usikkert. Uansett
vil vi ferdigstille alle årsmøtedokumenter og publisere disse på klubbens nettsider som vi pleier. Etter hvert som vi får mer informasjon
rundt dette vil vi også informere.
Golfsimulatorene
Per i dag har vi valgt å stenge simulatorene for å begrense smitterisikoen her på klubben. I første omgang er de stengt frem til og med
19. januar, men vi håper jo å kunne åpne opp ganske snart. Simulatorene er et glimrende alternativ vinterstid og har du ikke kommet i
gang med dette ennå er det bare å hive seg rundt. Ønsker du hjelp til å komme i gang er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss så
fikser vi litt opplæring for deg.
AvtaleGiro
Vi er nå i ferd med å sende ut årets medlemskontingent og vi minner om at klubben har en ordning slik at du kan betale denne ved
månedlige trekk via Avtalegiro. Du finner informasjon om dette her: AvtaleGiro.

Til slutt vil vi ønske alle en fortsatt god vinter og håper det blir en tidlig vår….

