
 

 

 

 

Nyhetsmail fra Kristiansand Golfklubb - november 2022 
 

Hovedbanen stenger 1. november 

Etter en lang og fin golfsesong er det nå på tide å stenge hovedbanen vår. Vi ser at mye av banen er veldig fuktig nå og at 

ved fortsatt spill vil det bli en del skader på banen. I tillegg planlegger vi en del arbeider ute på banen som er greit å få 

gjort før vinteren. Vi ønsker å takke både medlemmer, gjester, samarbeidspartner og ikke minst alle som har vært med i 

forskjellige utvalg for en flott 2022 sesong. Arbeidet med å planlegge neste sesong er allerede i gang og vi gleder oss 

allerede. 

Dugnad 5. november 

Får å få en litt bedre start på våren 2023, ønsker vi å kjøre en liten dugnad nå på høsten. Det er en del blader og kvister 

som må fjernes samt litt arbeid på driving rangen. Vi har satt av lørdag 5. november og vi starter opp klokken 11:00 med 

oppmøte ved klubbhuset. Vi håper på ok vær og at mange har lyst til å bidra. Skal ikke se bort fra at vi også kjører i gang 

pølsekokeren ☺ 

Vintersesongen 

Selv om hovedbanen nå stenger, er det selvfølgelig fortsatt full aktivitet her på golfklubben. Både korthullsbanen og 

driving rangen (etter hvert med selvplukk) holdes åpen og kan benyttes utover høst og vinter. Vi er nå i full gang med å 

starte opp innendørssesongen på simulatorene og vårt nye treningssenter. Her blir det massevis av organiserte 

treninger, turneringer og ikke minst spill og trening på simulatorene. Informasjon om innendørsaktivitetene våre finner 

du på klubbens nettsider. 

Protimer og Custom fitting 

Nå som utendørs sesongen er over er det en fin tid å begynne å forberede seg til neste sesong. Ønsker du å få tilpasset 

nytt utstyr eller å få litt hjelp til golfsvingen, er det bare å ta kontakt med klubbens to eminente proer som hjelper deg 

med dette. Proshopen holder åpent gjennom hele vinteren og vi har masse flott utstyr og tilbehør på lager. Mye fine 

julegaver her og vi vil før jul også kjøre litt salg i Proshopen, følg med på nettsidene våre angående dette.   

Golfsimulatorene 

Golfsimulatorene er i full gang og aktiviteten øker for hver dag. Om du ikke har prøvd golfsimulator før og ønsker litt 

hjelp med å komme i gang, er det bare å ta kontakt med oss. Priser og informasjon om simulatorene finner du på 

nettsidene våre. Vi fortsetter også ordningen med de såkalte «rabattheftene» som gir deg en veldig gunstig pris om du 

planlegger å bruke simulatorene jevnlig. 

Kristiansand Golfklubb har 5 Trackman golfsimulatorer, flere og flere har sett nytten av å trene på disse. Dette er et 

fantastisk verktøy og absolutt noe som bidrar positivt til å forbedre svingen og golfspillet. Vi vil i løpet av de neste ukene 

kjøre noen «åpne dager» hvor proene våre vil informere litt om hvordan man best mulig får utnyttet simulatorene til 

egentrening. Første dato er allerede fastsatt – mandag 7. november klokken 20:00 – 22:00. Her er det bare å møte opp 

og du vil få masse god informasjon om bruk av simulatorene. 

Organiserte vintertreninger i treningssenteret 

Gjennom vinteren vil proene våre ha en hel del organiserte treninger i det nye golfsenteret vårt. Oversikt over dette 

finner du HER. Tilbakemeldingen vi fikk fra de som deltok forrige vinter var utelukkende veldig positive. Her er det bare å 

snu seg rundt og hive seg med ☺ 

 

Til slutt vil vi ønske alle en riktig fin høst og førjulstid …. 

https://kristiansandgk.no/simulator/treninger

