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Åpning av banen
Omsider ser det ut til at våren er kommet og det begynne å nærme seg golfsesong med stormskritt. Det er mye som må
gjøres på banen før den er klar for spill og det planlegges dugnad de to neste helgene. Det vil si 21. og 22. april og 28. og
29. april. Vi starter opp klokken 10:00 alle dager og holder på til om lag klokken 13:00. Håper mange har anledning til å
stille og vi møter bare opp ved klubbhuset.
Selv om det har vært en tøff vinter, ser det ut til at banen har klart seg relativt greit. Klubbens banemannskap har en
egen side på klubbens hjemmeside hvor de fortløpende legger ut informasjon om banen, så har du lyst til å følge med er
det bare å klikke på linken: Greenkeeper Info
Driving Range
Rangen har allerede vært åpen noen dager og hvor vi har praktisert selvplukking av baller. Vi regner med at
ballautomaten settes i gang etter dugnaden på førstkommende lørdag (eller søndag). Er du en flittig bruker av rangen,
husk at vi også selger årskort. Disse koster kr. 1.500,- og da har du gratis baller hele sesongen.
Demodag
Onsdag 25. april kommer Callaway på besøk og vil ha demodag. Her kan du prøve årets nyheter samt at det også vil bli
Custom Fitting av utstyr. For mer informasjon kan du besøke KGK sin side på Facebook.
Medlemskontingent og banekontroll
Etter flere år med ganske så laber aktivitet på banekontroller, vil vi i år bli flinkere til dette. En såkalt «Course Marshall»
har flere funksjoner. Foruten å kontrollere at alle har betalt medlemskontingent / greenfee, vil han eller hun også
kontrollere at spillet på banen flyter greit og at hastigheten på spillet er ok. I tillegg er det viktig at alle har med seg
greengaffel til å reparere nedsalgsmerker på greenene. I og med at vi nå er over 900 medlemmer er det viktig at vi har
fokus på både spill hastighet og ivaretagelse av banen.
ProShopen
De siste ukene har det kommet inn utrolig mye nye og spennende varer til ProShopen. Marius har vært i full gang med å
få pakket dette ut og inn i ProShopen. Så det er absolutt en god ide å ta seg en tur innom for en titt. Ønsker du nytt
golfutstyr til sesongen, har vi nå de fleste merke på Custom Fitting. Det er mange fordeler ved å få spesialtilpasset et
golfutstyr, ikke minst får du et sett som passer nettopp din sving. Ta kontakt direkte med Marius for å avtale tid for
dette.
Junioravdelingen
De siste årene har det vært høy aktivitet i klubbens juniorarbeid. Takket være noe ivrige foreldre har vi nå en både stor
og ikke minst aktiv junioravdeling. Dette er selvfølgelig utrolig gøy og ikke minst veldig viktig for klubben. Det vil med
andre ord si at vi gjennom sesongen også vi se temmelig mye til juniorene våre og vi håper jo selvfølgelig at disse blir tatt
godt imot. Det vil også være stor aktivitet på driving rangen, ikke bare med junioravdelingen, men også andre faste
treningsgrupper. Vi forsøker å legge opp til at det alltid skal være 2 – 3 utslagsmatter som skal være ledig og forbeholdt
«vanlig» golfspillere som enten har lyst til å trene på egenhånd eller vil slå noen baller før de skal ut å spille.
Til slutt vil vi få lov til å ønske alle en riktig god golfsesong og selv om vi kommer lit sent i gang tror vi dette blir veldig
bra….
Se også klubbens nettside for mer informasjon!

