KØBENHAVNS GOLF KLUB
- ALLE SANSER I SPIL

SPIL GOLF PÅ KONGENS GAMLE JAGTMARKER
På de let bølgende fairways på Eremitagesletten, omgivet af urgamle kastanjetræer, kommer du
helt tæt på Dyrehavens to tusinde hjorte.
Blot 15 minutter fra Københavns centrum ligger ikke alene Danmarks ældste, men også Skandinaviens
ældste golfklub. Københavns Golf Klub er stiftet i 1898.
Oplev historiens vingesus på de 18 yderst velplejede golfhuller, der snor sig let op og ned ad
Eremitagesletten. I 1928 blev den nuværende 18 hullers bane indviet og 16 af hullerne har stort set
samme forløb som dengang.

Klublivet blomstrer i KGK.

Med sine store vidder betegnes banen som en Open Parkland Course, og er kendt for sine kortklippede
fairways og velplejede greens. Og mange vil også sige høje og udfordrende rough. Her gælder det om
at planlægge sine slag nøje og vælge den rette kølle.
Nyt design
I 2009 har banen fået et re-design af den skotske banearkitekt Tom Mackenzie. Han har gjort et
forbilledligt stykke arbejde i form af nye fairway bunkers, flere dybe bunkers, medens greenområderne
har fået mange udfordrende onduleringer. Resultatet er mere variation og en flottere visuel approach.
Et godt klubliv
Klubben har mange aktiviteter for både bredde og elite, og har en af landets største ungdomsafdelinger
med 125 juniorer. ”Klubber i klubben” spiller en vigtig rolle og giver alle medlemmer mulighed for at være
en del af et socialt fællesskab.

Dyrehavnen har ca. 300 kronhjorte.

En kortere venteliste
Københavns Golf Klub har i mange år haft en alenlang venteliste, men heldigvis ikke længere. I dag kan
man fra det tidspunkt, man bliver skrevet på venteliste, forvente at blive medlem indenfor 2-3 år. Nye
golfspillere får et tilrettelagt begynderforløb.
Ventelisteblanketten kan rekvireres per e-mail på: kgk@kgkgolf.dk.
Greenfee spillere er velkomne og restauranten er åben året rundt.

Greens er blevet re-designet.
Foto Søren Moe.
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Læs mere på Københavns Golf Klubs hjemmeside www.kgkgolf.dk
eller ring til sekretariatet TLF: 3963 0483.
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