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Full fart vinterstid
Er sesongen nå over eller har den nettopp begynt? For oss er den nettopp begynt og vi er i full gang med planlegging og klargjøring av
sesongen 2019. Det skjer en del både på banen, i klubbhuset og i mange av utvalgene i klubben. Mye spennende på gang og det kan
se ut til at sesongen 2019 kan bli spennende på mange måter. Vi planlegger et lite informasjonsmøte utover vinteren hvor mye
spennende vil bli presentert. Vi kommer tilbake med tidspunkt for dette etter hvert.
Hva skjer på og rundt banen
Selv om sesongen er over tar klubbens banemannskap slett ikke ferie, her er det full rulle og masse nytt er på gang. Kenneth & Co har
en egen side på klubbens nettside og har du lyst til å følge med på hva som skjer er det bare å ta en titt her – Greenkeeperinfo
Korthullsbane og Driving Range fortsatt åpen
Vinteren er fortsatt ikke kommet det er fullt mulig å spille korthullsbanen fortsatt. Så når været tillater det er det bare å hive seg
rundt og få spilt litt golf. I tillegg har nok både Mandal og Grimstad fortsatt hovedbanen åpen og vi vet at mange også benytter seg av
disse banene. Husk å betale greenfee…
Driving rangen er også åpen, men her er det selvplukk av baller. Dette for at vi har slått av vannet i ballmaskinen så ikke ting og tang
fryser i stykker.
GDPR - Personvern
Den nye personlovgivningen har tråd i kraft og vi i Kristiansand Golfklubb omfattes selvfølgelig av denne vi også. Det er blitt gjort en
del arbeid rundt dette og vi har lastet ut en «Personvernerklæring» på klubbens nettsider. Bare å klikke på linken for å ta en titt.
ProShopen
Førstkommende helg kjører vi «BLACK WEEKEND» i Proshop samt demodag med Wilson – les mer HER om dette. Har du gavekort
liggende er det viktig at disse brukes før 31.12.18. Har du mottatt gavekort helt på tampen av sesongen, kan du benytte disse frem til
1. juni 2019.
Junioravdelingen
Klubbens junioravdeling har virkelig skutt fart de siste årene og vi er nå om lag 80 aktive juniorer! Dette er helt fantastisk og utrolig
viktig for klubben. De siste årene har vi hatt en «gjeng» foreldre som har organisert og driftet junioravdelingen. Disse har gjort en
fantastisk jobb og dette har gitt resultater, gode resultater. Spesielt gøy var det at Junioravdelingen i KGK mottok Grasrotprisen 2018
fra Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund. Dette er ikke bare gøy for Kristiansand Golfklubb, men for hele Golfnorge…. Les mer HER
og HER
Nye golfregler fra 1. januar 2019
Neste sesong kommer det nye golfregler og det er viktig å lese seg litt opp på disse. Det ligger en del informasjon om dette hos NGF,
men vi planlegger også å ta en del av dette på informasjonsmøtet i vinter. I tillegg til nye regler i 2019, vil det komme nytt HCP system
året etter (2020). Dette kommer vi tilbake til, men en ting er uansett viktig – få registrert så mange runder som mulig i Golfbox
gjennom neste sesong…. Det er nemlig snittet av de 8 beste rundene av de 20 sist spilte som blir ditt nye HCP.
God jul og godt nyttår
Til slutt vil vi få lov til å ønske alle medlemmer, gjester og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. 2018 har vært en fin
og god sesong med masse aktivitet på klubben. En spesiell takk til alle som har bidratt på forskjellige måter i å lage Kristiansand
Golfklubb til den gode og positive klubben vi er… Takk alle sammen.

