
 

 

Nyhetsmail november 2021 
Åpning av nytt innendørs golfsenter 

Etter noen hektiske måneder med masse arbeid, er vi nå klare til å åpne det nye golfsenteret vårt. 

Senteret er blitt knallfint og inneholder 3 Trackman golfsimulatorer, en stor treningsgreen og driving 

range. Vi åpner dørene mandag 8. november klokken 16:00. Du kan lese mer om åpningen på 

klubbens nettsider 

Åpningsturnering – KGK Indoor 

Lørdag 13. november kjører vi i gang innendørssesongen med en åpningsturnering. Vi starter opp 

med en lagturnering (Greensome) og påmeldingen skjer via Golfbox. Du finner mer informasjon om 

turneringen på klubbens nettside. 

Ladies Open – KGK Indoor 

20. november blir «Damenes dag» på Kristiansand Golfklubb og igjen kjører vi i gang en spennende 

og sosial lagturnering. Det er allerede mange av klubbens kvinnelige golfspillere som er aktive på 

golfsimulatorene, men vi ønsker å få flere med. Dette er en glimrende anledning for å komme i gang 

med spill på simulatorene, så her er det bare å melde seg på. Påmelding skjer via Golfbox. 

Treninger gjennom vinteren 

I forbindelse med at vi nå åpner et stort innendørs golfsenter, vil det også arrangeres faste ukentlige 

treninger. Det er klubbens Head Pro, Marius Andersen som har treningene og du finner mer 

informasjon om disse HER. 

Protimer og Custom fitting 

Med det nye golfsenteret ligger alt til rette for å kunne forbedre golfsvingen gjennom vinteren og 

møte godt forberedt til en ny sesong. Trenger du veiledning er det bare å booke protime med 

klubbens Head Pro, Marius Andersen. Trenger du litt oppgradering på utstyrsfronten hjelper vi til 

med det også. Du kan klikke deg inn på følgende linker for mer info: Protimer – Custom fitting 

Salg i ProShop 

Klubbhuset med både kafé og Proshop holder fortsatt åpent. Vi kjører salg i Shopen og det er masse 

fint utstyr som skal ut før nyttår. Ta gjerne turen innom for en titt og kanskje litt julegaver. 

Ny Head Greenkeeper 

Den 1.november overtok Vidar Mjåvatn som klubbens nye Head Greenkeeper. Vidar har mange års 

fartstid i klubben og kjenner både banen og området veldig godt. Vi ønsker Vidar lykke til som 

klubbens Head Greenkeeper og ser frem til en flott og fin bane i årene som kommer. I tillegg til Vidar 

ansatte vi tidligere i høst en ny greenkeeper. Han heter Marius Dale og starter opp hos oss den 1. 

desember. De nærmeste ukene blir det innflytting i det nye driftsbygget og hvor alt av maskiner og 

utstyr skal på plass. Nytt driftsbygg har vi ønsket oss i mange år og endelig er dette blitt en realitet. 

https://kristiansandgk.no/simulator/turneringer-sim
https://kristiansandgk.no/simulator/treninger
https://kristiansandgk.no/simulator/protimer
https://kristiansandgk.no/simulator/custom-fitting

