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Desember 2017 

Spørreundersøkelse 

Husk å svare på klubbens spørreundersøkelse…. For oss er dette veldig viktig informasjon for å kunne drive golfklubben 

på best mulig måte i tiden fremover. Klikk på linken og gjennomfør spørreundersøkelsen, tar litt over 5 minutt – 

Spørreundersøkelse 2017. Vi regner med å avslutte undersøkelsen den 31.12.2017. 

Golfreise til Portugal 17. – 24. mars 2018 

I samarbeid med Din Reisepartner inviterer vi igjen til en spennende golfreise for klubbens medlemmer. Du finner all 

informasjon på følgende link: Din reisepartner. Dette blir en utrolig bra tur, så her er det bare å hive seg med folkens… 

Gla` nyhet 

Etter et meget vellykket samarbeid med både Grimstad Golfklubb og Mandal Golfklubb om gratis spill i deler av 2017, 

ønsker alle klubbene å fortsette dette samarbeidet også i 2018. Det vil med andre ord si at alle medlemmer som har 

medlemskap m/spillerett, spiller gratis på alle tre banene. Tilbudet gjelder i perioden 1. mai til 31. august. 

Vi er veldig fornøyd med dette samarbeidet og håper at så mange som mulig benytter seg av tilbudet. Både Mandal og 

Grimstad har spennende og utfordrende baner, så her er det bare å ta turen når den tid kommer. 

Nabomedlemskap – Bjaavann Golfklubb / KGK 

Ordningen om det såkalt «Nabomedlemskap» hvor man er hovedmedlem på én klubb men kan spille fritt på begge 

banene videreføres til 2018 sesongen - (såfremt årsmøtet på BJK godkjenner dette). Etter 4 år med samme pris vil det i 

2018 bli en liten økning, fra kr. 7.500,- til kr. 7.700,-. For de mest aktive golferne er det et glimrende tilbud og vi håper 

mange ønsker å benytte seg av tilbudet. I 2017 var det om lag 110 personer som benyttet seg av dette og cirka like 

mange fra hver klubb. 

 

Historisk arkiv 

Opp gjennom årene har Kristiansand Golfklubb produsert og publisert en del forskjellige årbøker og klubbaviser. Vi har 

klart å få tak i en del av disse og har startet jobben med å få scannet og arkivert disse. Vi mangler helt sikker mange 

utgaver, men regner med at vi etter hvert må spørre medlemmene om hjelp til å fylle eventuelle hull. Dette er utrolig 

gøy lesning og veldig spennende å følge klubben historie. Vi har lagd en egen link for dette og etter hvert som arbeidet 

blir ferdiggjort legges det ut her – Historisk arkiv  

Klubbens samarbeidspartnere 

Gjennom 2017 har det vært en rekke lokale bedrifter som har støttet Kristiansand Golfklubb gjennom forskjellige 

samarbeidsavtaler. For klubben er dette utrolig viktig og noe vi setter veldig stor pris på. Vi vil med dette rette en stor 

takk til alle som har bidratt og takker for samarbeidet i 2017. Ved å klikke deg inn på linken kan du se hvilke bedrifter 

klubben har samarbeidet med gjennom året – Samarbeidspartnere. 

God Jul og Godt Nyttår 

Året 2017 begynner å nærme seg slutten og vi i Kristiansand Golfklubb vil benytte anledningen til å takke for en 

glimrende og godt gjennomført golfsesong. Igjen er det mange av våre medlemmer som har lagt ned et betydelig 

dugnadsarbeid for å skape det miljøet vi har i klubben. En spesiell takk til disse og vi håper selvfølgelig at de også er med 

oss i 2018. 

God jul og godt nyttår alle sammen………. 

https://no.surveymonkey.com/r/QKKZJ6F
https://www.dinreisepartner.no/golfreise-til-portugal-kgk
http://kristiansandgk.no/klubben/historiskarkiv
http://kristiansandgk.no/samarbeidspartnere

