
Kära gäst från Sverige! 
 
Välkommen till Brøndby Golfklubb- "Det blåa Monster" med vattenhinder på nästan alla hål! 
Vi ligger bara 13 minuter från Öresundsbron och 20 minuter från Tivoli i Köpenhamn. 

När du kommer till klubben ska du bekräfta din speltid på skärmen, som hänger på väggen till höger. 
Då vi har ett avtal med din klubb om 25% rabatt så behöver du ändra priset till 250 kr på vardagar och på 
lördag/söndag och andra helgdagar, ange även vilken klubb du tillhör. Skärmen till vänster är bara till våra 
medlemmar. 
Scorekortet som skrivs ut är försett med en bagtag, som du fäster på din golfbag, som bevis på att du har 
betalt och får spela på banan. 
 
Om du betalar kontant, ska du använda ett kuvert och skriva det nummer på kuveret, som står på skärmen. 
Obs, vi stöttar inte diverse firmor som säljer greenfees till nedsatt pris. Vi tar inte rabattkort från golfhäftet 
och andra rabatter. 
 
Alla avståndsmärkeringar på banan utgår från mitten av fairway till mitten av green. 
Det finns en toalet på banan mellan hål 2 och 3. 
Mellan hål 11 och 12 passerar man klubbhuset. 
Obs! Tee på hål 13/17 är lite förvirrande, var uppmärksom på att du slår från rätt tee. 
Du kan ladda ned en banguide gratis på GLFR och hitta Brøndby, eller köpa en banguide för 50 kroner. 
 
Drycker kan köpas i klubbhusets automat. Danmarks billigaste öl till 10kr, vin 30kr, läsk 15kr (0,5l), 
kaffe/the 5kr och Toms choklad för 10 eller 12kr. Kom ihåg danska mynt! 
Du får gärna ta med dig mat och njuta den på terassen eller i klubbhuset, men drycker ska köpas i 
automaten. 
Det går inte att köpa mat på klubben, men om ni är en stor grupp kan vi beställa mat åt er, om vi får besked 
i förväg. 
 
Om shoppen/kontoret är stängt, kan du köpa poletter (till Driving Range bollar) och banguide i klubbhusets 
automater bredvid omklädningsrummen. 
Driving Range är stängd från torsdag kväll kl 18 till fredag morgon kl 9 då gräset klipps. 
 
Ännu en gång hjärtligt välkommen och ha en bra dag på Danmarks trevligaste golfklubb "Det blåa Monster" 
 
Det ovanstående gäller bara fulltidsmedlemmar- inte "longdistance" och andra medlemskategorier. 
 
Boende – Ge upp kod D000002787 och få 10% rabat 
Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby, www.scandichotels.dk/glostrup, telefon +4543434200 

Scandic Hvidovre,Kettevej 4, 2650 Hvidovre, www.scandichotels.dk/hvidovre, telefon +4536860400 

Absolon Camping, Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre, https://www.dcu.dk/campingplads/dcu-copenhagen-
camp-absalon, telefon: +4536410600 

 
Vänliga hälsningar 
Medlemmarna i Brøndby Golfklubb. 
 


