
Der fi ndes 4 klubber i klubben (KIK) i Brøndby Golfklub: Dameklubben, 
Herreklubben, mandagsseniorer og onsdagsseniorer. Nyere medlemmer 
med handicap 37 eller højere spiller mandag aften. Læs mere om dette i 
Begynderhåndbogen. Alle fuldtidsmedlemmer, samt hverdagsmedlemmer 
kan blive medlem af klubber i klubben (KIK), såfremt de i øvrigt opfylder 
den pågældende klubs kriterier.
Alle fuldtidsmedlemmer får tilbudt 4 gratis holdtimer med vores professionelle 
golftræner Hans-Henrik pr. sæson.

Prøvemedlem 
og Medlem 

i Brøndby Golfklub

Ved skift af medlemstype til billigere 
medlemsskab, opkræves et gebyr på 
300 kr. Hvis du har nedgraderet dit 
medlemsskab i mindre end 12 mdr. 
og igen vil opgradere, skal du betale 
fuldt kontingent, for den periode du 
iøvrigt havde et billigere medlemsskab. 
Dette for at forhindre, at alle medlem-
mer ikke er Flexmedlemmer om 
vinteren og kun fuldtidsmedlemmer 
om sommeren. Der er intet gebyr 
ved opgradering af medlemsskab 
som kan ske til en hver tid.

Ved for sen indbetaling af kontingent 
opkræves 50 kr. i rykkergebyr pr. ryk-
kerskrivelse. Ved længere tids mang-
lende betaling inddrages 
din rettighed til at spille og dit bold-
kort bliver lukket. Ved yderligere 
manglende betaling bliver du meldt 
ud af klubben.

Klubber i klubben er spillere som 
har dannet et socialt forum hvor man 
mødes og hygger sig. De er opbygget 
som foreninger med vedtægter og 
regnskaber som andre foreninger.

VELKOMMEN I KLUBBEN!

SKIFT AF MEDLEMSTYPE

Nybovej 46 · 2605 Brøndby · www. brondbygolf.dk

facebook.com/Brøndby-Golfklub

Fri bolde og 4 timers gratis træning for fuld-tidsmedlemmer

Spar 
kr. 8.000 

på indskud 
i 2019!

NYHED!
Søndags hyg-ind. 

Spil med hver søndag 

kl. 14.00-15.00 fra/med 

maj til/med oktober.

Tilmeld dig i golfbox.



Juniorer fra 13-18 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 1.650 kr.

Du indgår i den faste juniortræning. 
De får frie bolde og kan frit benytte 
vores Driving Range, gå på putting-
green, par 3 banen og 18 huls banen. 
Du kan deltage gratis på de 4 familie 
søndage med spil, konkurrencer, 
sodavand og guf. 
Du tilbydes bagskab til halv pris og 
de får adgang til klubbens juniorrum.

Ungseniorer fra 19 – 24 år
Uden spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 1.475 kr.

Du får årligt 4 fællestrænings golfl ek-
tioner af pro`en. Du får frie golfbolde 
og kan frit benytte vores Driving Range, 
gå på putting green og par 3 banen.

Ungseniorer fra 19 – 24 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 2.950 kr.
Årlig studiekontingent: 2.000 kr.

De får årligt 4 fællestrænings golfl ek-
tioner af pro`en. De får frie golfbolde 
og kan frit benytte vores Driving Ran-
ge, gå på putting green, par 3 banen 
og 18 huls banen.

Flekshverdag
Hverdagsmedlemskab.
Indskud: 0,00 kr.
Årskontingent: 4.975 kr.

Ubegrænset spil på alle hverdage – 
spil i weekends og på helligedage 
mod betaling af greenfee.

Fleks - medlemskab
Registrering 300 kr.
Årlig kontingent: 2.000 kr.

Pr. 12 måneder får du 4 greenfee til 
18 huller på hverdage. Greefees her-
udover kan du købe til normal pris. 
Greenfees kan benyttes så længe du 
er medlem – dog kun 1 kalenderår 
ad gangen.

Senior fuldtidsmedlem (fyldt 25 år)
Ubegrænset spil på alle dage
Indskud: 0,00 kr.
Årskontingent: 6.600 kr.
Bolde 300 kr. + boldnøgle 100 kr.

Når du melder dig ind i Brøndby 
Golfklub som fuldtidsmedlem får du 
også adgang til at spille helt gratis 
i Golf Club Harekær, Vallø Golf og 
Sorø Golfklub, idet vi har indgået 
en fritspilsordning med Harekær og 
Vallø i perioden 1. april - 31. oktober 
og Sorø Golf hele året.

PRØVEMEDLEM
Kun nye golfere

Du kan være prøvemedlem i 
Brøndby Golfklub 8 uger, hvor du 
får undervisning med professionel 
golftræner Hans-Henrik Larsen 
4 x 1 time, lån af udstyr og brug 
af alle træningsfaciliteter. 
Du får tilknyttet een eller fl ere 
”Faddere” som hjælper dig til rette 
i klubben. I de første 4 uger får du 
1 times undervisning pr uge med 
træner, men du skal derudover 
også selv øve dig for at opnå et vist 
niveau. Efter de første 4 uger og 4 
gange træning får du lov til at spille
både på par 3 banen og på selve den 
store bane de følgende 4 mandage, 
og virkelig prøve kræfter med golfens 
verden. Du får følgeskab af en 
”Fadder” på banen. 
Du skal betale 600 kr. for at deltage i 
alle 8 uger, alt inklusive - hvis du 
efterfølgende melder dig ind som 
fuldtidsmedlem trækker vi de 600 kr. 
fra dit første kontingent.

Du kan og må øve dig så meget du 
vil i alle 8 uger på Driving Range, 
puttinggreen og Par 3 banen.
Har du tidligere været prøvemedlem 
eller øvet golfer koster de 2 
måneders prøvemedlemskab 2.500 
kr. og du følger samme program som 
nye prøvemedlemmer. Bliver du efter 
følgende meldt ind som fuldtids-
medlem i umiddelbar forlængelse af 
de to måneder, fratrækker vi de 
2.500 kr. fra dit kontingent.

I Brøndby Golfklub er der mulighed 
for forskellige typer medlemskab. 
Læs om dem herefter. 

 KONTINGENTER
Minijuniorer fra 0-12 år
Uden spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 350 kr.

Du får frie bolde, må benytte Driving 
Range, gå på puttinggreen og par 3 
banen under opsyn af en voksen. Du 
kan deltage gratis på de 3 planlagte 
familiesøndage med leg, spil, konkur-
rencer, sodavand, guf og evt. præmie.

Minijuniorer fra 0-12 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 700 kr.

Du indgår i den faste juniortræning. 
De får frie bolde og kan frit benytte 
vores Driving Range, gå på putting 
green, par 3 banen og 18 huls 
banen. Du kan deltage gratis på 
de 3 familie søndage med spil, 
konkurrencer, sodavand og guf.
Du tilbydes bagskab til halv pris og 
de får adgang til klubbens juniorrum.

Juniorer fra 13-18 år
Uden spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 825 kr.

Du får årligt 4 fællestrænings golfl ek-
tioner af pro`en. Du 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, konkurren-
cer, sodavand og guf. 
Du får adgang til klubbens juniorrum.

Slagkraftigt tilbud for nye fuldtidsmedlemmer i 2019
1. Intet indskud (du sparer kr. 8.000)
2. Fritspilsaftaler med Harekær, Vallø og Sorø
3. Greefeeaftaler med Skovbo, Albertslund og ca. 17 svenske

baner
4. Gratis holdtræning med pro 4x1 time
5. 3 x privat lektion med golftræner



Juniorer fra 13-18 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 1.650 kr.

Du indgår i den faste juniortræning. 
De får frie bolde og kan frit benytte 
vores Driving Range, gå på putting-
green, par 3 banen og 18 huls banen. 
Du kan deltage gratis på de 4 familie 
søndage med spil, konkurrencer, 
sodavand og guf. 
Du tilbydes bagskab til halv pris og 
de får adgang til klubbens juniorrum.

Ungseniorer fra 19 – 24 år
Uden spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 1.475 kr.

Du får årligt 4 fællestrænings golfl ek-
tioner af pro`en. Du får frie golfbolde 
og kan frit benytte vores Driving Range, 
gå på putting green og par 3 banen.

Ungseniorer fra 19 – 24 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 2.950 kr.
Årlig studiekontingent: 2.000 kr.

De får årligt 4 fællestrænings golfl ek-
tioner af pro`en. De får frie golfbolde 
og kan frit benytte vores Driving Ran-
ge, gå på putting green, par 3 banen 
og 18 huls banen.

Flekshverdag
Hverdagsmedlemskab.
Indskud: 0,00 kr.
Årskontingent: 4.975 kr.

Ubegrænset spil på alle hverdage – 
spil i weekends og på helligedage 
mod betaling af greenfee.

Fleks - medlemskab
Registrering 300 kr.
Årlig kontingent: 2.000 kr.

Pr. 12 måneder får du 4 greenfee til 
18 huller på hverdage. Greefees her-
udover kan du købe til normal pris. 
Greenfees kan benyttes så længe du 
er medlem – dog kun 1 kalenderår 
ad gangen.

Senior fuldtidsmedlem (fyldt 25 år)
Ubegrænset spil på alle dage
Indskud: 0,00 kr.
Årskontingent: 6.600 kr.
Bolde 300 kr. + boldnøgle 100 kr.

Når du melder dig ind i Brøndby 
Golfklub som fuldtidsmedlem får du 
også adgang til at spille helt gratis 
i Golf Club Harekær, Vallø Golf og 
Sorø Golfklub, idet vi har indgået 
en fritspilsordning med Harekær og 
Vallø i perioden 1. april - 31. oktober 
og Sorø Golf hele året.

PRØVEMEDLEM
Kun nye golfere

Du kan være prøvemedlem i 
Brøndby Golfklub 8 uger, hvor du 
får undervisning med professionel 
golftræner Hans-Henrik Larsen 
4 x 1 time, lån af udstyr og brug 
af alle træningsfaciliteter. 
Du får tilknyttet een eller fl ere 
”Faddere” som hjælper dig til rette 
i klubben. I de første 4 uger får du 
1 times undervisning pr uge med 
træner, men du skal derudover 
også selv øve dig for at opnå et vist 
niveau. Efter de første 4 uger og 4 
gange træning får du lov til at spille
både på par 3 banen og på selve den 
store bane de følgende 4 mandage, 
og virkelig prøve kræfter med golfens 
verden. Du får følgeskab af en 
”Fadder” på banen. 
Du skal betale 600 kr. for at deltage i 
alle 8 uger, alt inklusive - hvis du 
efterfølgende melder dig ind som 
fuldtidsmedlem trækker vi de 600 kr. 
fra dit første kontingent.

Du kan og må øve dig så meget du 
vil i alle 8 uger på Driving Range, 
puttinggreen og Par 3 banen.
Har du tidligere været prøvemedlem 
eller øvet golfer koster de 2 
måneders prøvemedlemskab 2.500 
kr. og du følger samme program som 
nye prøvemedlemmer. Bliver du efter 
følgende meldt ind som fuldtids-
medlem i umiddelbar forlængelse af 
de to måneder, fratrækker vi de 
2.500 kr. fra dit kontingent.

I Brøndby Golfklub er der mulighed 
for forskellige typer medlemskab. 
Læs om dem herefter. 

 KONTINGENTER
Minijuniorer fra 0-12 år
Uden spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 350 kr.

Du får frie bolde, må benytte Driving 
Range, gå på puttinggreen og par 3 
banen under opsyn af en voksen. Du 
kan deltage gratis på de 3 planlagte 
familiesøndage med leg, spil, konkur-
rencer, sodavand, guf og evt. præmie.

Minijuniorer fra 0-12 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 700 kr.

Du indgår i den faste juniortræning. 
De får frie bolde og kan frit benytte 
vores Driving Range, gå på putting 
green, par 3 banen og 18 huls 
banen. Du kan deltage gratis på 
de 3 familie søndage med spil, 
konkurrencer, sodavand og guf.
Du tilbydes bagskab til halv pris og 
de får adgang til klubbens juniorrum.

Juniorer fra 13-18 år
Uden spil på 18 huls banen
Indskud: 0 kr.
Årlig kontingent: 825 kr.

Du får årligt 4 fællestrænings golfl ek-
tioner af pro`en. Du 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, konkurren-
cer, sodavand og guf. 
Du får adgang til klubbens juniorrum.

Slagkraftigt tilbud for nye fuldtidsmedlemmer i 2019
1. Intet indskud (du sparer kr. 8.000)
2. Fritspilsaftaler med Harekær, Vallø og Sorø
3. Greefeeaftaler med Skovbo, Albertslund og ca. 17 svenske

baner
4. Gratis holdtræning med pro 4x1 time
5. 3 x privat lektion med golftræner



Der fi ndes 4 klubber i klubben (KIK) i Brøndby Golfklub: Dameklubben, 
Herreklubben, mandagsseniorer og onsdagsseniorer. Nyere medlemmer med 
handicap 37 eller højere spiller mandag aften samt søndage kl. 14 & 15.
Læs mere om dette i Begynderhåndbogen. Alle fuldtidsmedlemmer, samt 
hverdagsmedlemmer kan blive medlem af klubber i klubben (KIK), såfremt de 
i øvrigt opfylder den pågældende klubs kriterier.
Alle fuldtidsmedlemmer får tilbudt 4 gratis holdtimer med vores professionelle 
golftræner Hans-Henrik pr. sæson.

Prøvemedlem 
og Medlem 

i Brøndby Golfklub

Ved skift af medlemstype til billigere 
medlemsskab, opkræves et gebyr på 
300 kr. Hvis du har nedgraderet dit 
medlemsskab i mindre end 12 mdr. 
og igen vil opgradere, skal du betale 
fuldt kontingent, for den periode du 
iøvrigt havde et billigere medlemsskab. 
Dette for at forhindre, at alle medlem-
mer ikke er Flexmedlemmer om 
vinteren og kun fuldtidsmedlemmer 
om sommeren. Der er intet gebyr 
ved opgradering af medlemsskab 
som kan ske til en hver tid.

Ved for sen indbetaling af kontingent 
opkræves 50 kr. i rykkergebyr pr. ryk-
kerskrivelse. Ved længere tids mang-
lende betaling inddrages 
din rettighed til at spille og dit bold-
kort bliver lukket. Ved yderligere 
manglende betaling bliver du meldt 
ud af klubben.

Klubber i klubben er spillere som 
har dannet et socialt forum hvor man 
mødes og hygger sig. De er opbygget 
som foreninger med vedtægter og 
regnskaber som andre foreninger.

VELKOMMEN I KLUBBEN!

SKIFT AF MEDLEMSTYPE

Nybovej 46 · 2605 Brøndby · www. brondbygolf.dk

facebook.com/Brøndby-Golfklub

SPAR kr. 6.800,-

Meld dig ind nu og betal 8.000,-

inklusiv indskud, 12 måneders kontingent,

fri bolde på Driving Range og 

4 timers træning 

med professionel golftræner !!!

Kun fuldtidsmedlemmer!

Mini-junior u. 12 år
– kun kr. 350,-
for hele 2017

– inklusiv juniortræning og
spil med professionel

træner på Par 3!

Er du ny golfer 
så læs om 

prøvemedlemskab 
til KUN 

kr. 600,-
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NYHED!Søndags hyg-ind. Spil med hver søndag kl. 14.00-15.00 fra/med maj til/med oktober.Tilmeld dig i golfbox.

Læs også mere i folderen klubber i 
klubben.


