Nyhetsbrev KKGK september 2017

Ungdomskommittén:
Måndagsklubben och onsdagsträningen är i full gång igen efter ett kortare
semesteruppehåll.
Vi har haft en härlig träning under sommaren, och barnen har haft roligt på träningarna
och utvecklats massor. Vissa har gått från att hålla i en golfklubba för första gången till
provat spela på banan. Nu blir kvällarna mörkare och vädret mer osäkert, och det är
dags att runda av, och vi bjuder in till avslutning för måndagsklubben.

Avslutning i Måndagsklubben
När:

18 september

Tid:

17:30-19:30

Givetvis är både barn och föräldrar välkomna!
Som vanligt kommer man kunna slå bollar på rangen och öva puttar. Dessutom blir det:
• Lotteri
• Grill
• Medaljutdelning
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Juniorernas säsongsavslutning 2017
Alla juniorer som är medlemmar i KKGK och har officiellt hcp bjuder vi in till en
säsongsavslutning i form av en tävling över 18 hål.
Tid 17 september
Första start kl 9:00
Tävlingsform: Slaggolf
Det blir ett fint prisbord, och förutom priser baserat på nettoresultat delas det ut priser
till bästa bruttoresultat, längsta drive och närmast hål.
Anmälan görs till Eva Gunnergård på eva.gunnergard@hotmail.com senast 12
september.

Seniorkommittén:
-Måndagen den 4 sept har vi utbyte med Gullbringa Golfklubb.
-Onsdagen den 6 sept spelas Viking Cup på Stenungsunds GK. Klubbar som medverkar
är Gullbringa, Tjörn, Stenungsund och KKGK. Efter att vi förra året vann på vår
hemmabana är alla taggade för att återigen ta hem segern.
-Tisdagen den 12 sept och 19 sept spelar seniorerna som vanligt hemma på KKGK.-Vi
avslutar sommarserien den 26 sept med en 2-manna Scramble som är sponsrad av JanErik Sörensen. Tävlingen går i tre klasser, Herrar Gul, Herrar röd. Damer röd. Efter
tävlingen inbjudes till en buffé för alla ”aktiva” seniorer. Efter maten blir det prisutdelning
med diverse överraskningar!
-Vi kommer dessutom att anordna en Bästboll tävling som vi kommer att namnge KKGK
Senior Invitational som går av stapeln den 3 okt med Shotgunstart kl. 10.00. KKGK
seniorer är välkomna att inbjuda en vän från någon annan klubb. Om ni önskar spela med
KKGK medlem går det också bra.
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Damkommittén:
Damernas torsdagsgolf pågår som vanligt september ut. På avslutningen den 28
september blir det lagtävling samt prisutdelning och middag efter tävlingen.
Vi har också en eftermiddagstävling över 9 hål onsdagen den 13 september med första
start kl 17.00.

Bankommittén:
Fortvarande full fart på grästillväxten och därmed även på klippningen.
Lufta, skära och dressa greenerna är det som står på tur.
Finliret och personalen spelar sin årligt återkommande tävling den 13 september. För
att platsa i Finlirets lag måste man ha deltagit i Finlirets verksamhet 3 ggr under året. 5
pers har de kvalifikationerna i år.

Herrkommittén:
Säsongsfinalen spelas sista veckan i september och där har antalet finalplatser
utökats från 20 till 27.

Tävlingskommittén:
Lag DM för herrar den 24 september och H30 lagets sista seriematch är
vad klubbens tävlingsansvariga har att stå värd för innan man går i vinteride. H30
leder sin serie och har stora möjligheter att ta steget upp i Div.1. Klockan 12:30
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den 22 september går första bollen ut i den kampen. Du är hjärtligt välkommen att
stötta de våra.
Information om våra lags prestationer i det externa seriespelet hittar du på
hemsidan www.kkgk.se under snabblänkar i den högra spalten.

Red Tee Cup
Damerna är framme i finalspel och där är Kersti Norman och Margaretha
Schönbeck klara för spel.
Herrarna spelar semifinalserie och beräknas bli klara i början av september. De
som ligger närmast finalspel är för tillfället Gill Olsson och Kenneth Bernting som
har två segrar vardera. Sture Ludvigsson vann över Peter Gemoll och vinner han
även över Kenneth blir det tre man står på två vinster var och då blir det särspel för
att få fram de två finalisterna.
Sedan kan vi äntligen spela finalerna för Dam och Herr cupen.

Lasse Hogström/Lagledare
H55+ serien avslutas fredagen den 1 september på Stora Lundby. Serien har spelas under 6
omgångar med fyra spelare vi varje tillfälle. Vi har haft tillgång till nio spelare under säsongen.
Kenneth Bernting (6) har deltagit alla gånger. Ola Johansson (5), Lasse Hogström (3), Lennart
Pettersson (2), Lennart Alette (2), Göran Persson (2), Sture Ludvigsson (2), Bo Larsson (1) och
Peter Thomte (1). Uttagning till tävlingarna har skett genom placeringar i seniorspelet på
tisdagar och torsdagsgolfen samt övriga klubbtävlingar.

Vill Du vara med och spela nästa år? Kravet är att Du har ett hcp mellan 10-30 och har
fyllt 55 år. Vi spelar på fredagar med första start kl.10.00. Inbjudan kommer att
publiceras på hemsidan och på Facebook kommande vår!

sida 4

Nyhetsbrev KKGK september 2017

Sekreteraren framhåller:
Försöken med golfvärdar under några veckoslut i juni/juli/aug. har slagit mycket väl ut och
vi tackar dom som engagerat sig och hjälpt till.
Enl. driftbolaget SGK uppfattas golfvärdarna som ett mycket välkommet inslag av både
gäster och medlemmar. Vi vill därför fortsätta med golfvärdskap även under sept. d.v.s.

helgerna 9 -10 och 16 -17 sept.
Kommittékonferens den 2 oktober där kommittéerna berättar om det gångna året
och vad de har för planer och önskemål inför 2018.
Årsmöte med val av styrelse den 18 oktober.
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