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Åpning av hovedbanen 
Etter dugnaden den 10. april er det duket for åpning av hovedbanen. Dette er jo veldig gøy og vi ser frem til en lang og fin sesong med 

høy aktivitet på Kristiansand Golfklubb. I og med vi er tidlig på våren er det viktig at alle reparerer både divots og nedslagsmerker. Om 

det er frost om morgenen vil banen være steng og dette finner du informasjon om i Golfbox. Vi ønsker alle en riktig god sesongstart. 

Medlemskontingent 
Husk at medlemskontingent eller greenfee må være betalt før spill. Vi har i år opprettet et hyggelig utvalg med baneverter. De vil være 

mye på banen den første tiden og hvor det vil bli kontrollere at alt flyter greit, at alle møter opp til starttidene sine, at nedslagsmerker 

og divots blir reparert og selvfølgelig at kontingent/greenfee er betalt. Vi skal jo heller ikke se bort fra at de også har med seg en skvett 

kaffe også ;-) 

Trafikk på området 
Som sikker de aller fleste har fått med seg er det en del byggeaktivitet på klubben for tiden og det vil komme en del store lastebiler med 
utstyr som skal inn. Det er viktig at alle tar litt ekstra hensyn når man parkerer slik at det er mulig å komme inn med store biler. I tillegg 
vil vi også informere om at all kjøring inn på området/klubbhus ikke er tillatt. I en periode må banemannskapet bruke arealene inne på 
område til maskiner og da kan vi ikke ha biler her inne. 

Driving range 
Det arbeides for fullt på driving rangen og i disse dager settes det opp høye stolper rundt hele rangen. Det vil nok ta litt tid før vi får 
åpnet, men banemannskapet vil så snart det er mulig henge opp et nett rett foran utslagsmattene slik at det er mulig å få slått litt. 

Turneringer 
I løpet av den nærmeste tiden vil det bli lagt ut litt info om kommende turneringer utover våren. Det blir selvfølgelig både Damedag og 
Gubbe som vanlig og dette vil det også komme informasjon om. Turneringsutvalget som styrer klubbturneringene, har et spennende 
program for 2021 sesongen med mange gøye turneringer. Følg med på klubbens nettside for løpende informasjon 

Ønsker du å bidra? 

I Kristiansand Golfklubb har det alltid vært en utrolig flott dugnadsvilje og det er mange som hvert år bidrar til det gode og aktive 

miljøet vi har. Det er gjennom årene etablert en hel del utvalg som organiserer de forskjellige aktivitetene vi gjennomfører her på 

klubben. Etter en veldig hektisk sesong i 2020 prøver vi nå å etablere et nytt utvalg hvor målet er å organisere og gjennomføre litt 

kontroll, eller rette sagt medlemsservice på banen. Vi tror dette kan være en hyggelig oppgave og hvor målet er at golfspillere som 

benytter banen skal føle seg ivaretatt og at spillet flyter som det skal. Har du lyst til å bidra med dette er det bare å ta kontakt med oss 

på klubben (Cato Benham – 416 28208 eller mail cato@kristiansandgk.no) 

 

Som nevnt så ønsker vi alle en riktig god start på golfsesongen og velkommen tilbake… 
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