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Klub i klubben - Klub i klubben - Klub i klubben - Klub i klubben - Klub i klubben 

Hvis du har lyst til at blive en del af vores fælleskab, så er alle herrer der har fuldt medlemskab i Brøndby 

Golfklub velkommen i dette fællesskab 

JERNENE spiller hver tirsdag og har fortrinsret til bookninger i tidsrummet fra kl. 15:30 til kl. 17:00 

Aktivitetsplanen hænger på tavlen ved receptionen og på tavlen overfor herretoilettet i lade bygningen. Der 

er forskellige spil hver tirsdag, dog med en gennemgående turnering, som kaldes eclectic (de første 9 huller), 

der spilles den første tirsdag i hver måned 

Dette er selvfølgelig ikke gratis, men koster 300,- kr. pr. år (2019). Samtidigt betales et indmeldelsesgebyr 

på 50,- kr. Ønsker man at være med i præmiemulighederne, koster det yderligere 150,- kr. pr. år (2019). Så 

i alt 500,- kr. pr. år for den fulde pakke det første år 

JERNENEs bankkonto i Nordea: Reg.nr. 2277, Konto nr. 6279 603 263 og MobilePay nr. 26147 

Den første tirsdag i hver måned er der spisning, som koster 70,- kr. pr. gang (2019) og deltagelse i spisningen 

skal bookes i GolfBox 

Dette er en rigtig god måde at lære andre medlemmer at kende og derved finde nye spil kammerater 

Det er JERNENEs overordnede mål, gennem golfturneringerne, at skabe et socialt hyggeligt samvær for 

Brøndby Golfklubs herremedlemmer. Vi skal forsøge, at tiltrække så mange herrer til Brøndby golfklub som 

muligt, til gavn for både JERNENE som selve Brøndby Golfklub. Hvert enkelt herremedlem er derfor en vigtig 

ambassadør for herreklubben JERNENE både på og uden for golfbanerne. Klikedannelser er uønskede, prøv 

i løbet af året, at spille med så mange forskellige medlemmer som muligt. Det vil også være rart, hvis 

herreklubbens medlemmer finder tid til, at sidde i klubhuset eller på terrassen efter de enkelte runder. Det 

er hér vi lærer hinanden, bedre at kende. 

Hvem kan være medlem af JERNENE: 

• Medlemmer af Brøndby Golfklub 

• Være mand og fyldt 18 år 

• Have et registreret handicap (egen spillerettighed) 

Kontingent (2019): 

• Årskontingent er 300 kr. 

• Præmie fee på 150 kr. hvis man ønsker at deltage i præmierækkerne 

• Ved for sent indbetaling er der et gebyr på 50 kr. 

• Betaling sker ved indbetaling på Herreklubbens konto: Nordea Reg. nr. 2277, Konto nr. 627 960 326 

eller MobilePay nr. 26147. Husk navn og medlemsnummer ved indbetaling 

”JERNENE” er en herreklub i Brøndby Golfklub 



Matchformer: 

• Vi spiller i 3 ca. lige store rækker fordelt efter handicap: 

Hajerne – Stræberne – Ormedræberne 

• Jernene har fortrinsret til bookning i tidsrummet kl. 15:30 – 17:00 

• Man spiller tirsdags-turneringerne med det handicap man er registreret med den pågældende dag. 

Det er altså muligt, gennem året, at flytte mellem de 3 rækker 

• Der spilles Eclectic den 1. tirsdag i hver måned, de andre tirsdage spilles der Stableford fra Gul og Rød 

tee, samt slagspil fra Gul tee. Se mere specifikt på Aktivitetkalenderen 

• Det er meget vigtigt at du afleverer dit scorekort efter hver runde, også selvom det er gået dårligt 

• Man skal tilmelde sig i GolfBox til alle spilledage, og så er der lige en undtagelse med 1. tirsdag, hvor 

der spilles Eclectic 

• Har man tilmeldt sig turneringsdagene i Golf Box og ikke kommer eller fuldender sin runde, bliver 

man også reguleret i hcp., på samme måde som dem der har fuldendt deres runde 

Ture med Jernene: 

• Der vil blive arrangeret tur/ture til fremmed bane, hvor der vil være noget egenbetaling 

• Der forsøges arrangeret en weekendtur, normalt i september måned 

• Der forsøges afholdt en Ryder Cup 

 

Spisning med Jernene: 

• Der er spisning den 1. tirsdag i hver måned, hvor man tilmelder sig i GolfBox og der kan man også se 
hvad menuen er. Det koster 70,- kr. at spise med, og de afregnes kontant på spisedagen 

 

Har du spørgsmål: 

Er du velkommen til at skrive på mail jernene@gmail.dk eller ringe til bestyrelsesmedlemmerne: 

Casper Graugaard (formand)                  54 55 25 01 

Finn Ulbæk Andersen (næstformand)  28 87 28 20 

Leif Jacobsen                                              22 49 60 10 

Per Rasmussen                                           27 73 21 71 

Knud Striib Nielsen                                    28 61 62 68 

Hasse Rønnov (kasserer)                          42 78 56 70  
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