
 
 Den 5. december 2016 

 
 

Retningslinjer for Klub I Klubben i Brøndby Golfklub 
 
Definition:  
En Klub i Klubben, (KIK) er medlemmer af Brøndby Golfklub (BGK), der på baggrund af fælles interesser 
primært inden for golfsporten, har dannet en klub med vedtægter og ledelse, med det formål at fremme 
interessen for golfspil i BGK og øge det sociale samvær.  
 
I BGK er der i dag fire KIK:  
Mandags seniorer.  Spilledag mandage. Fortrinsret 08.30 – 10.30 
Herreklub – Jernene.  Spilledag tirsdage. Fortrinsret 15.30 – 17.00. 
Onsdags seniorer.  Spilledag onsdage. Fortrinsret 08.30 – 10.30 
Dameklub – Golfinerne.  Spilledag torsdage. Fortrinsret 15.30 – 17.00 
 
Nye KIK skal accepteres af bestyrelsen i BGK, før de kan tildeles fortrinsret til spil på banen. 
 
Seniormedlemmer og fleks hverdagsmedlemmer (mandag – fredag) af BGK kan blive medlem af en KIK, 
hvis de lever op til KIKs kriterier for medlemskab.  
 
KIK opstiller selv regler for medlemskab af den enkelte KIK.  
 
KIK samt dens medlemmerne er forpligtiget til at følge BGKs regler, forskrifter og vedtægter.  
 
Generelt:  
Brøndby Golfklubs åbne turneringer, klubmesterskaber, rækkemesterskaber og turneringer i DGU-regi har til 
enhver tid fortrinsret fremfor turneringer i KIK-regi. 
 
Det er af største vigtighed, at KIK byder nye medlemmer velkommen og straks integrerer disse i klubben. 
 
KIK kan vælge at egne turneringer, der afvikles i KIK, er tællende, når de afvikles i henhold til EGA 
Handicapsystemets handicapbetingelser. KIK sørger selv for at oprette turneringer i Golfbox, afvikle dem og 
formidle resultater. 
 
KIK har fortrinsret på de ovenfor nævnte tidspunkter. Er spilledagen på en helligdag, borfalder fortrinsretten.  
 
Ikke bookede fortrinstider frigives til andre medlemmer og greenfee gæster 3 dage før KIKs spilledag. 
 
Det er vigtigt, at KIK overholder reglerne for at ”lukke igennem” og arbejder for at undgå de frustrationer, 
langsomt spil og manglende gennemlukning kan skabe hos både egne medlemmer og greenfee gæster. 
 
Særlige vilkår:  
Seniorklubberne har mulighed for at få 1 gunstart pr. måned på deres spilledag. Gunstart skal starte senest 
kl. 09.00. Gunstarten aftales med sekretariatet, og der skal så vidt muligt startes i 4 bolde.  
 
Sekretariatet skal have meddelelse om, hvor mange huller der startes på, for at kunne åbne hul 1 hurtigst 
muligt efter sidste passage.  
 
KIK (eller andre medlemmer af BGK), kan ikke få banelukning, gunstart eller fortrinsret på helligdage eller i 
weekends uden bestyrelsens accept.  

Åbne turneringer arrangeret af KIK skal accepteres af BGKs bestyrelse og fremgå af turneringsprogrammet. 
Eventuelle grenfeeindtægter deles 50/50 mellem den arrangerende KIK og BGK. 
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