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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 ﬂere
”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 på
par 3 banen, og vi øver det korte spil.
Den aller sidste gang du kommer skal
du spille på 18 hullers bane og får
følgeskab af en "Fadder".
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 efterfølgende meldt ind som fuldtidsmedlem i umiddelbar forlængelse af
de to måneder, fratrækker vi de 2.500
kr. fra dit kontingent.

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

0 kr.
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, konkurrencer, sodavand, guf og evt. præmie.
Minijuniorer fra 0-12 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud:
Årlig kontingent:

0 kr.
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:
Årlig kontingent:

0 kr.
825 kr.

Du får årligt 4 fællestrænings golﬂektioner 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 2 planlagte
familie søndage med spil, konkurrenI Brøndby Golfklub er der mulighed cer, sodavand og guf.
for forskellige typer medlemskab. Du får adgang til klubbens juniorrum.
Læs om dem herefter.

Juniorer fra 13-18 år
Med spil på 18 huls banen
Indskud:
Årlig kontingent:

0 kr.
1.650 kr.

Du indgår i den faste juniortræning.
De får frie bolde og kan frit benytte
vores Driving Range, gå på puttinggreen, 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 golﬂektioner 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 golﬂektioner af pro`en. De får frie golfbolde
og kan frit benytte vores Driving Range, gå på putting green, par 3 banen
og 18 huls banen.

Flekshverdag
Hverdagsmedlemskab.
Indskud:
Årskontingent:

0,00 kr.
4.975 kr.

Ubegrænset spil på alle hverdage –
spil i weekends og på helligedage
mod betaling af greenfee.
Fleks - medlemskab
Registrering
Årlig kontingent:

300 kr.
2.000 kr.

Pr. 12 måneder får du 4 greenfee til
18 huller på hverdage. Greefees herudover 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.

Slagkraftigt tilbud for nye fuldtidsmedlemmer
1. Intet indskud
2. Fritspilsaftaler med Harekær, Vallø og Sorø
3. Greefeeaftaler med Skovbo og Albertslund
4. Gratis holdtræning med pro 4x1 time

MEDLEM I BRØNDBY GOLFKLUB
Du er medlem 12 måneder ad gangen, men betaler hvert kvartal.
Du skal i givet fald sige op 2 måneder før et nyt kvartal starter.
Vi har også skab til dit udstyr, som du kan leje.

KLUBBER I KLUBBEN
Der ﬁndes 4 klubber i klubben (KIK) i Brøndby Golfklub:
Dameklubben, Herreklubben, mandagsseniorer og onsdagsseniorer.
Nyere medlemmer med handicap 37 eller højere spiller mandag aften.
Alle fuldtidsmedlemmer, samt hverdagsmedlemmer kan blive medlem af
klubber i klubben (KIK), såfremt de i øvrigt opfylder den pågældende klubs
kriterier.

VELKOMMEN I KLUBBEN!
Læs også mere i folderen klubber
i klubben, som findes på vores
hjemmeside.
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Med forebehold for fejl og ændringer. Tryk: Hellbrandt A/S Trykcenter

Alle fuldtidsmedlemmer får tilbudt 4 gratis holdtimer med vores
professionelle golftræner Hans-Henrik pr. sæson.

