
 

 

   

 
  

Ny kølle bod Betaling av medlemskontingent Treninger 

Da ting har tatt litt lengre tid enn 
beregnet, ser det dessverre ut til at 
den nye kølleboden blir forsinket. 
 
Vi håper jo at det ikke skal ta for lang 
tid, men da sesongstarten kom tidlig 
var det mye annet som måtte 
prioriteres. Alle som hadde skap i den 
gamle boden står på liste og vil bli 
kontaktet når det nærmer seg. 
 
Vi beklager forsinkelsen… 

 

Vi er nå godt i gang med sesongen og 
det er fortsatt en del medlemmer som 
ikke har betalt årets kontingent. 

Det er viktig at kontingenten er betalt 
før du går ut å spiller. Vi starter også 
opp med banekontroller snart og da er 
det jo greit å ha finansene i orden ;-) 

 

 

De fleste treningene er nå i gang og 
det er bare å hive seg med… 
 
Du finner informasjon om dette på 
klubbens nettsider. 
 
Trening 
 
Både Knøttegolfen og juniortreningen 
er godt i gang og her er det plass til 
flere… bare å møte opp. 
 
Treningstider 
 
 

 

 

 
 

 

Reparer divots!!!! Aktivitetskalender Nytt utslag 

I og med at det er tidlig på sesongen 
og gresset på banen vokser veldig 
sent, er det ekstra viktig at vi 
reparerer både divots og 
nedslagsmerker på greenene. De 
skadene vi får nå må vi slite med 
lenge før de blir fine igjen 
 
Reparer gjerne flere enn dine egne, 
da beholder vi en fin bane gjennom 
hele sesongen. På linken under kan 
du se hvordan reparere 
nedslagsmerker riktig 
 
Nedsalgsmerker  

Aktivitetskalender er nå lastet ut på 
nettsidene og her finner du informasjon 
om det meste som skjer på klubben 
gjennom sesongen. 
 
Det vil nok bli små endringer i 
kalenderen, men vi forsøker å være ute 
i god tid og oppdaterer fortløpende. 

Da vanningsanlegget ble startet opp 
viste det seg at vi hadde en 
vannlekkasje under utslaget på hull 1 
på korthullsbanen. I forbindelse med 
at dette ble fikset, valgte vi å flytte litt 
på utslaget. Hullet blir litt lengre og 
når alt gror til blir dette veldig bra. 

PS! Veldig greit om man unngår å 
tråkke i de nysådde områdene…  

Vi ønsker alle en riktig god start på golfsesongen! 

 

Nyhetsmail Kristiansand Golfklubb 

http://www.kristiansandgk.no/aktiviteter
http://www.kristiansandgk.no/aktiviteter/treningstider
https://www.youtube.com/watch?v=x1UWnpv3woU

