
Klubber i Klubben

Kaninklubben - for alle nye medlemmer i Brøndby Golfklub
”Golfinerne” kun for kvinder

”Jernene” kun for herrer
Mandagsseniorerne for alle som er fyldt 55 år

Onsdagsseniorerne for alle som er fyldt 60 år og par hvor den bedre halvdel er fyldt 55 år.

UNGSENIORER
Ungseniorer fra 19 til 24 år  
uden spil på 18 huls-banen.
Kr. 1.475,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?  
Man får årligt 4 fællestrænings- 
lektioner af pro’en, frie golfbolde 
og kan frit benytte vores driving 
range, gå på putting green og  
par 3-banen.

UNGSENIORER
Ungseniorer fra 19 til 24 år  
med spil på 18 huls-banen.

Kr. 2.950,00 i årligt kontingent. 
Kr. 2.000,00 i årligt kontingent 
mod forevisning af studiekort.

Hvad får man?  
Man får årligt 4 fællestrænings- 
lektioner af pro’en. Man får frie 
golfbolde og kan frit benytte  
vores driving range, gå på putting 
green, par 3- og 18 huls-banen.

Miniputter/ung-juniorer, juniorer 
og ung-seniorer, som betaler kon- 
tingent uden spil på 18 huls-banen,  
men som har fået en intern bane-
tilladelse, får mulighed for at kunne 
købe greenfees til vores 18 huls-
bane til fuld pris.

Træning generelt, se vores 
hjemmeside: www.brondbygolf.dk

GOLF ER FOR ALLE:  
FRISK LUFT, MOTION, KONKURRENCE, 

FAMILIE, HYGGE OG NYE VENNER!

Nybovej 46 · 2605 Brøndby · www. brondbygolf.dk

facebook.com/Brøndby-Golfklub

- noget for dig!



Klubber i Klubben – noget for dig!

KLUBBER I KLUBBEN ER ET TILBUD OG EN 
MULIGHED FOR AT BLIVE EN DEL AF ET DYB-
ERE SOCIALT FÆLLESSKAB. I DENNE FOLDER 
KAN DU LÆSE OM DE 5 KLUBBER I KLUBBEN, 
ELLER FORKORTET KIK:

 
 1 Kaninklubben - for alle nye medlemmer i Brøndby Golfklub

 2	 ”Golfinerne”	kun	for	kvinder

 3 ”Jernene” kun for herrer

 4 Mandagsseniorerne for alle som er fyldt 55 år

 5	 Onsdagsseniorerne	for	alle	som	er	fyldt	60	år	og	par	hvor	den	
	 	 bedre	halvdel	er	fyldt	55	år.

1

Kaninklubben er et tilbud til alle 
nye medlemmer i klubben. Kanin-
klubben er samlingsstedet og det 
sociale	netværk	for	alle	begyndere	
med et handicap på mellem 37-72. 
Spiller du til et handicap bedre end 
37,	vil	du	kunne	fortsætte	i	kanin-
turneringerne	sæsonen	ud.	Du	bør	
melde dig ind i Facebookgruppen 
37 Plus	hvor	du	kan	holde	dig	
orienteret	og	skrive	sammen	med	
andre	prøvemedlemmer	og	Kaniner.

Kaninklubben	mødes	hver	mandag 
i perioden fra april til september 
og spiller de meget hyggelige og 
populære	kaninturneringer.	Her	får	
du lejlighed til at spille sammen med 
ligestillede, og mange får her nye 
golfvenner	for	livet.

Du melder dig hos starteren mellem 
klokken	16.00	og	16.30	hvor	du	
bliver	sat	på	hold	og	får	din	starttid.

Du tilmelder dig kaninmatcherne 
via	Golfbox.	Alle	kaninmatcherne	
spilles som en 9 hullers turnering 
med en lille egenbetaling, som går 
til	præmier.	Matcherne	ledes	af	
en	matchkomité,	som	laver	turne-
ringsplanen, og spillet foregår i en 
hyggelig	og	afslappet	atmosfære.

På	hvert	hold	deltager	op	til	2-3	
begyndere sammen med en ”ka-
ninfører”,	som	vil	vejlede,	inspirere,	
guide	og	hjælpe	dig	godt	videre	
mod	endnu	større	golfoplevelser.
Det normale begynderforløb kan 
vare	op	til	2	år.	I	god	tid	inden,	vil	vi	
sørge for at introducere dig for de 
øvrige	”klubber	i	klubben”,	som	står	
på spring for at tilbyde dig endnu 
flere	gode	golfoplevelser.

KANINKLUBBEN 
– FOR NYE MEDLEMMER MED HANDICAP MELLEM 37 OG 72.

ENDNU ENGANG VELKOMMEN SOM BEGYNDER I BRØNDBY GOLFKLUB



Formål
Golffines	formål	er	at	fremme	
interessen for golfspillet blandt de 
kvindelige	medlemmer	af	Brøndby	
Golfklub, og at arrangere dame-
matcher på hjemme- og udebane 
og	medvirke	til	et	hyggeligt	socialt	
samvær	i	dameklubben.
•	 	Fra	april	til	oktober	spiller	vi	hver	
torsdag,	hvor	vi	har	fortrinsret	ml.	
15.30 – 17.00

•	 	Den	sidste	torsdag	i	hver	måned	
afholder	vi	spisematch,	gerne	
med forskellige spilformer og 
hyggeligt	samvær

•	 	Der	er	præmier	for	den	løbende	
turnering	og	for	selve	spisemat-
chen	hver	måned

•	 	Du	lærer	andre	medlemmer	i	Gol-
fine	at	kende	–	så	går	du	aldrig	en	
alene-runde i Brøndby Golfklub

•  Du får et godt kammeratskab på 
tværs	af	alder	og	handicap

•  Kontingent kr. 300,00 og kr. 
10,-	for	hver	torsdag	du	deltager	
i	matchen,	der	går	til	præmier	
m.m.

.

Henover året har vi forskellige 
arrangementer fx:
•	 	Solheim	Cup	hvor	vi	dyster	mod	
CGC	fra	Vallensbæk	enten	på	
hjemme- eller udebane 

•	 	Pink	Cup	hvor	vi	samler	penge	
ind	til	Kræftens	Bekæmpelse	
arbejde	mod	brystkræft

•	 Skovtur	til	fremmed	bane
• Weekend tur
•	 	Kønnenes	Kamp	–	hvor	vi	dyster	

mod herreklubben ”Jernene”

Vi	håber,	at	du	har	lyst	til	at	blive	
medlem	af	Golfine,	og	vi	skal	nok	
sørge	for,	at	du	i	starten	vil	gå	i	bold	
med et bestyrelsesmedlem, indtil du 
har	lært	de	andre	Golfiner	at	kende,	
men	det	varer	ikke	længe,	og	vi	har	
det så hyggeligt!

  Vent ikke med at kontakte os – vi 
glæder os til at modtage dig hos 
golfinerne

Læs mere om indmeldelse på klubbens 
hjemmeside: https://brondbygolf.dk/med-
lem/klubber-i-klubben/dameklubben/

GOLFINE 
– DAMEKLUBBEN 
I BRØNDBY GOLFKLUB

JERNENE 
– HERREKLUBBEN I BRØNDBY GOLFKLUB

Formand Casper Graugaard                                                          Tlf.: 54 55 25 01

Næstformand Finn Ulbæk Andersen                                           Tlf.: 28 87 28 20

Formand Lykke Kaack Hansen Tlf.: 27  10  90  01
Næstformand Connie HansenTlf.: 20 33 14 62

Mail: 
golfinedamerne@gmail.com

VISION:
Jernene	skal	være	den	foretrukne	
KiK for alle herrespillere i BGK, 
gennem at tilbyde eksisterende og 
nye medlemmer følgende:

•	 	Lære	andre	medlemmer	i	BGK	at	
kende

•	 	Et	godt	kammeratskab	på	tværs	
af alder og handicap

•	 	Kontingent	kr.	300,00	og	Præmie- 
fee	(frivilligt)	på	kr.	150,00	der	
gælder	for	hele	året

•	 	Indføre	nye	medlemmer,	vha.	
mentorer, i både golfens etiske 
regler og golfens spilleregler

•	 Spil	sammen	hver	tirsdag	med		
 fortrinsret ml. 15:30 – 17:00
•	 	Fælles	spisning	én	gang	om	må-
neden	(den	første	tirsdag	i	hver	
måned)

•	 	Månedspræmier	i	3	rækker	
fordelt på handicaps (Hajerne, 
Stræberne	og	Ormedræberne)

•  Deltagelse i forskellige spiltyper 
gennem	hele	sæsonen

•  Deltagelse i ”Spil på fremmed 
bane” en gang om året (maj, 
modstander	B77)

• Deltagelse i årets weekendtur  
	 (maj,	modstander	B77)
•  Deltagelse i Åben Herredag (juni 
måned)

•  Deltagelse i en intern Ryder Cup 
turnering grupperne imellem (Del-
tagelse	i	årets	weekendtur)

•  Deltagelse i ”Kønnenes Kamp” 
mod	BGK’s	dameklub	Golfinerne	
(oktober)

Læs mere om ”Jernene” og indmeldelse på 
klubbens hjemmeside:
https://brondbygolf.dk/medlem/klubber- 
i-klubben/herreklubben/



Klubbens formål er at arrangere 
aktiviteter	med	hovedvægten	lagt	
på golfspillet under hyggelige og 
gerne festlige former, og at arran-
gere	matcher	på	såvel	hjemme-	
som udebane.

Onsdagsseniorerne optager, når 
der	er	plads,	aktive	medlemmer,	
det	vil	sige	seniormedlemmer	og	
flex	hverdagsmedlemmer	(mandag	
–	fredag)	af	Brøndby	Golfklub,	som	
er	fyldt	60	år,	eller	ægtepar,	hvor	
”ægtefællen”	er	fyldt	55	år.	

Øvrige	flexmedlemmer	kan	ikke	
blive	medlemmer.	Medlemmer,	der	
går	over	til	passivt	medlemskab	
af	Brøndby	Golfklub,	kan	forblive	
som medlem af onsdagsseniorerne 
uden	spilleret	på	vilkår	fastsat	af	
bestyrelsen.

Du kan komme alene eller med din 
ægtefælle	-	vi	sørger	for	at	du	bliver	
godt integreret i klubben og får nye 
venner.	

Vi hygger os med golf, frisk luft og 
motion – og en hyggelig snak før 
og efter golfen.

Man	kan	ikke	være	medlem	af	
både Mandagsseniorklubben og 
Onsdagsseniorklubben.
Onsdagsseniorerne	har,	hver	ons-
dag, dog ikke på helligdage, for-
trinsret på 1. teested mellem kl. 
08:30 og 10:30 i perioden 1. april 
til 31. oktober.
Den	første	onsdag	i	hver	måned	
spilles	match	over	9	huller	med	
efterfølgende	fællesspisning	og	
præmieuddeling.

Hvis du vil læse mere om Onsdagssenior-
klubben så gå ind på klubbens hjemmeside:
https://brondbygolf.dk/medlem/klub-
ber-i-klubben/onsdags-seniorklubben/

ONSDAGSSENIORERNE 
I BRØNDBY GOLFKLUB

MANDAGSSENIORKLUBBEN 
I BRØNDBY GOLFKLUB (MSBGK) 

Klubbens formål er at arrangere 
aktiviteter	med	hovedvægten	lagt	
på golfspillet under hyggelige og 
gerne festlige former og at arran-
gere	matcher	på	såvel	hjemme-	
som udebane.
MSBGK	optager	aktive	med-
lemmer af Brøndby Golfklub, 
det	vil	sige	seniormedlemmer	og	
flex	hverdagsmedlemmer	(man-
dag	–	fredag),	fra	og	med	det	år	
medlemmet	fylder	55	år.	Øvrige	
flex-medlemmer	kan	ikke	blive	
medlemmer. Medlemmer, der 
overgår	til	passivt	medlemskab	
af	Brøndby	Golfklub,	kan	forblive	
som medlem af MSBGK uden 
spilleret	på	vilkår	fastsat	af	besty-
relsen.
Du kan komme alene eller med din 
ægtefælle/samlever	–	vi	sørger	for	
at	du/I	bliver	godt	integreret	i	

klubben og får mulighed for nye 
venner.	Vi	hygger	os	med	golf,	
frisk luft og motion – og en hygge-
lig snak før og efter golfen. 
Man	kan	ikke	være	medlem	af	
båden Mandagsseniorklubben og 
Onsdagsseniorklubben.
MSBGK	har,	hver	mandag,	dog	
ikke på helligdage, fortrinsret på 1. 
teested mellem kl. 08.30 og 10.30 
i perioden 1. april til 31. oktober.
Den	første	mandag	i	hver	måned	
spilles	der	ikke	en	tællende	turne-
ring,	men	frokostgolf	over	9	eller	
12	huller,	man	kan	selvfølgelig	
spille	18	huller,	hvis	tiden	er	til	det.	
Frokostgolf afsluttes med frokost 
kl.	12.00	samt	præmieoverrækkel-
se. 
Øvrige	mandage	spilles	der	match	
- stableford – i en herre- og dame-
række	over	18	huller.

Hvis du vil vide mere om Mandagsseniorklubben så gå ind på MSBGKs hjemmeside: 
www.seniorgolfklub.dk. Her finder du navne på kontaktpersoner og meget mere. Du 
kan også gå ind på Brøndby Golfklubs hjemmeside: https://brondbygolf.dk/medlem/
klubber-i-klubben/mandags-seniorklub/

BRØNDBY GOLFKLUB ER OGSÅ PÅ FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/BRONDBYGOLFKLUB

Formand 

Ib Øberg                                                                           

formand@seniorklub.dk

Næstformand 

Frank Winzentsen                                                   

naestformand@

seniorgolfklub.dk
 

Formand Svend Meilstrup                                                             Tlf.: 21 66 63 73

Næstformand Birgit Jensen                                                           Tlf.: 30 32 78 02
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UNGSENIORER
Ungseniorer fra 19 til 24 år  
uden spil på 18 huls-banen.
Kr. 1.475,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?  
Man får årligt 4 fællestrænings- 
lektioner af pro’en, frie golfbolde 
og kan frit benytte vores driving 
range, gå på putting green og  
par 3-banen.

UNGSENIORER
Ungseniorer fra 19 til 24 år  
med spil på 18 huls-banen.

Kr. 2.950,00 i årligt kontingent. 
Kr. 2.000,00 i årligt kontingent 
mod forevisning af studiekort.

Hvad får man?  
Man får årligt 4 fællestrænings- 
lektioner af pro’en. Man får frie 
golfbolde og kan frit benytte  
vores driving range, gå på putting 
green, par 3- og 18 huls-banen.

Miniputter/ung-juniorer, juniorer 
og ung-seniorer, som betaler kon- 
tingent uden spil på 18 huls-banen,  
men som har fået en intern bane-
tilladelse, får mulighed for at kunne 
købe greenfees til vores 18 huls-
bane til fuld pris.

Træning generelt, se vores 
hjemmeside: www.brondbygolf.dk

GOLF ER FOR ALLE:  
FRISK LUFT, MOTION, KONKURRENCE, 

FAMILIE, HYGGE OG NYE VENNER!

Nybovej 46 · 2605 Brøndby · www. brondbygolf.dk
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NYHED! SØNDAGS HYG-IND 

hver søndag fra og med søndag den 12. maj til og med 29. september fra kl. 14 til 15. 
Alle som vil hygge og møde andre golfere er velkommen. 

Du kan bare møde op, men det vil hjælpe hvis du tilmelder dig i GolfBox! 
Vi hygger og spiller – og ALLE er velkommen!

NYHED!


