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Samarbeid Grimstad Golfklubb 
Først en litt kjedelig melding til alle våre medlemmer i Kristiansand Golfklubb…. Grimstad Golfklubb har valgt å trekke seg fra 

samarbeidet om gratis spill i perioden 1. mai til 31. oktober. Samarbeidet har vært mellom Mandal GK, Kristiansand GK og Grimstad GK 

og nå er altså Grimstad ute av dette. Vi og Mandal GK fortsetter som vanlig. 

Grimstad avslutter samarbeidet per 1. juli og etter dette må vi fra KGK og Mandal GK betale greenfee i Grimstad om vi skal spille golf. 

På klubbens nettsider ligger en noe mer utvidet informasjon om dette – Les her 

Driving range og driftsbygg 
Det er skjedd utrolig mye den siste tiden og kort oppsummert er status som følger: 

Driving range – Vi er stort sett ferdig med oppgraderingen og for et par uker siden ble hele området sådd på nytt. Det er blitt litt 

forsinkelse i leveransen på nytt sikkerhetsnett, men vi antar at dette kommer omtrent når gresset har fått nok tid til at vi kan ta rangen i 

bruk. Målsetningen vår er at vi kan åpne rangen i august en gang. Se også en mer omfattende informasjon på klubbens hjemmeside.  

Nytt driftsbygg – Her har det også skjedd masse den siste tiden og bygget vil i løpet av denne og neste uke ferdigstilles utvendig. I løpet 

av kort tid begynner vi arbeidet med å innrede bygget innvendig. Bygget er blitt utrolig fint og selv om det fortsatt er en byggeplass ser 

vi konturene av det ferdige resultatet. Vi vil i løpet av den nærmeste tiden legge ut en del informasjon og bilder på klubbens 

hjemmeside rundt byggingen av nytt driftsbygg – følg med! 

Medlemskontingent 
Det er fortsatt noen som ikke har betalt årets kontingent og vi vil i løpet av de neste par uken følge opp dette og begynne utmeldingen. 

Ta kontakt om du ønsker AvtaleGiro eller å dele opp årets faktura. 

Turneringer 
Det er nå løsnet opp en del i forhold til Covid-19 og det er planlagt en del gøye og spennende turneringer videre utover sesongen. Du 
finner en oversikt over dette i Golfbox og vi håper at så mange som mulig ønsker å delta. Neste turnering er allerede til helgen og hvor 
dette er en todagers turneringen. Meld deg på! 

Som vanlig kjører Gubbe/Damedag felles i juli og da snakker vi hver onsdag. I år er det satt opp et nytt og spennende opplegg for denne 
turneringen og vi satser på fulle startfelt med mange humørfylte golfspillere. Første Gubbe/Damedag går den 7. juli og med påmelding i 
Golfbox. 

Til slutt 
Selv om samfunnet åpner stille og rolig opp etter halvannet år med Covid-19, er det fortsatt ikke helt over. Vi håper alle fortsatt viser 

hensyn til hverandre og at vi her i Kristiansand Golfklubb kan komme gjennom pandemien uten et eneste smittetilfelle. 

 

Ha en riktig god sommer alle sammen! 
 

 

 

https://kristiansandgk.no/33-nyheter/621-samarbeid-grimstad-golfklubb
https://kristiansandgk.no/33-nyheter/619-driving-range

