
Familiegolf i 
Brøndby Golfklub

For 3 generationer på



BRØNDBY GOLFKLUB TILBYDER  
HERMED EN ENESTÅENDE CHANCE FOR  
INTRODUKTION TIL DEN ÆDLE GOLFSPORT
Golfsporten er faktisk én af de få 
sportsgrene, hvor 3 generationer 
kan mødes, hygge og konkurrere 
på lige vilkår via et unikt handicap-
system.

Familie søndage 
Fra maj til september inviterer vi til 
3 familie søndage fra kl. 12.00 til 
kl. 14.00 på følgende dage: 

12. maj
2. juni

11. august 

Program for  
små og mindre børn op til 6 år
Leg og sjov med golfen i centrum. 
Måske også lidt slag og putting 
med rigtige golfbolde.

Program for  
lidt større børn/unge fra 7 år
Førstegangsdeltagere får en  
kort velkomst og instruktion  
om sikkerhed. Herefter en let 
golflektion af pro’en og hans 
medhjælpere.

Derefter slår vi ud fra vores  
driving range, og øver i at putte 
samt spil på par 3-banen.

Program for uøvede voksne
Førstegangsdeltagere får en kort 
velkomst og introduktion om sik-
kerhed. Herefter en let golflektion 
af pro’en og hans medhjælpere.

Derefter slår vi ud fra vores dri-
ving range, øver i at putte samt 
spil på par 3-banen.

Generelt
Efter træningen samles vi alle-
sammen omkring sodavand og 
guf til børnene, kaffe og kage. 
De voksne kan købe øl/vand.

Bliver du som voksen deltager 
fanget af golfspillet, tilbyder vi 
prøvemedlemskab til kr. 600,00 
for 8 uger.  
Børn under 18 år er helt gratis  
i følgeskab med en betalende  
voksen. Unge fra og med 18 til  
og med 24 betaler kun kr. 300,00.

Adgangskrav: Medbring barn eller barnebarn - lege- og skolekammerater 
er også meget velkomne



MINIJUNIORER
Minijuniorer fra 0 til 12 år uden 
spil på 18 huls-banen.
Kr. 350,00 i årligt kontingent.

Hvad får man? 
Man får frie bolde og må benytte 
vores driving range, gå på putting  
green og par 3-banen under opsyn 
af en voksen. Man kan deltage 
gratis på de 3 planlagte familie 
søndage med leg, spil, konkur-
rencer, sodavand og guf.

En fantastisk gaveidé til sine  
børn og/eller børnebørn.  
Udover selve spillet skal man 
også indregne det sociale as-
pekt ved tidligt at blive en del af 
golfmiljøet og få gode oplevelser 
sammen med familie og venner. 

MINIJUNIORER
Minijuniorer fra 0 til 12 år med 
spil på 18 huls-banen.
Kr. 700,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?
Man indgår i den faste junior-
træning.  Man får frie bolde og kan 
frit benytte vores driving range, 
gå på putting green, par 3- og  
18 huls-banen. Kan deltage gratis 
på de 3 familie søndage med spil, 
konkurrencer, sodavand og guf. 
Der tilbydes bagskab til halv pris, 
og man får adgang til klubbens 
juniorrum.

JUNIORER 
Juniorer fra 13 til 18 år uden  
spil på 18 huls-banen.
Kr. 825,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?
Man får årligt 4 fællestrænings-
lektioner af pro’en. Man får frie 
bolde og kan frit benytte vores 
driving range, gå på putting green 
og par 3-banen. Kan deltage 
gratis på de 3 planlagte familie- 
søndage med spil, konkurrencer, 
sodavand og guf og evt. præmie. 
Man får adgang til klubbens  
juniorrum.

JUNIORER 
Juniorer fra 13 til 18 år med 
spil på 18 huls-banen.
Kr. 1650,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?
Man indgår i den faste junior-
træning. Man får frie bolde og kan 
frit benytte vores driving range, 
gå på putting green, par 3- og  
18 huls-banen. Kan deltage gratis 
på de 3 familie søndage med spil, 
konkurrencer, sodavand og guf. 
Der tilbydes bagskab til halv 
pris, og man får ad-
gang til klubbens 
juniorrum.
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spil på 18 huls-banen.
Kr. 350,00 i årligt kontingent.

Hvad får man? 
Man får frie bolde og må benytte 
vores driving range, gå på putting  
green og par 3-banen under opsyn 
af en voksen. Man kan deltage 
gratis på de 3 planlagte familie 
søndage med leg, spil, konkur-
rencer, sodavand og guf.

En fantastisk gaveidé til sine  
børn og/eller børnebørn.  
Udover selve spillet skal man 
også indregne det sociale as-
pekt ved tidligt at blive en del af 
golfmiljøet og få gode oplevelser 
sammen med familie og venner. 

MINIJUNIORER
Minijuniorer fra 0 til 12 år med 
spil på 18 huls-banen.
Kr. 700,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?
Man indgår i den faste junior-
træning.  Man får frie bolde og kan  
frit benytte vores driving range, 
gå på putting green, par 3- og  
18 huls-banen. Kan deltage gratis 
på de 3 familie søndage med spil, 
konkurrencer, sodavand og guf. 
Der tilbydes bagskab til halv pris, 
og man får adgang til klubbens 
juniorrum.

JUNIORER 
Juniorer fra 13 til 18 år uden  
spil på 18 huls-banen.
Kr. 825,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?
Man får årligt 4 fællestrænings-
lektioner af pro’en. Man får frie 
bolde og kan frit benytte vores 
driving range, gå på putting green 
og par 3-banen. Kan deltage 
gratis på de 3 planlagte familie 
søndage med spil, konkurrencer, 
sodavand og guf. Man får adgang 
til klubbens  juniorrum.

JUNIORER 
Juniorer fra 13 til 18 år med 
spil på 18 huls-banen.
Kr. 1650,00 i årligt kontingent.

Hvad får man?
Man indgår i den faste junior-
træning. Man får frie bolde og kan 
frit benytte vores driving range, 
gå på putting green, par 3- og  18 
huls-banen. Kan deltage gratis på 
de 3 familie søndage med spil, 
konkurrencer, sodavand og guf. 
Der tilbydes bagskab til halv pris, 
og man får ad-
gang til klubbens 
juniorrum.



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 M
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