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Velkommen til Bjørnebanden i Brønderslev Golfklub 
I Brønderslev golfklub vil vi have så mange juniorer som muligt ud at 

spille golf, det forsøger vi ved at: 

1) Det skal være sjovt at spille golf i Brønderslev Golfklub 

2) Det skal være trygt at spille golf i Brønderslev Golfklub 

Hvordan gør vi så det? 

Vi prøver at give dem en bred vifte af tilbud og muligheder. Både 

gennem golf og via sociale arrangementer. Der er altid voksne omkring 

dem. Dels for at give tryghed, men mindst lige så meget for at være 

med til at skabe nogle sociale rammer, som ungerne kan udfolde sig i. 



 

 

 

Junior 
At være Junior i Brønderslev Golfklub er spændende, udfordrende og 

trygt. Du vil som junior i BG modtage fast træning fra voksne, og 

andre juniorspillere, der brænder for at hjælpe - og selvfølgelig af 

klubbens Proér. Om du er 6 eller 14, så er der træning, der svarer til 

din alder og dine evner, sammen med andre jævnaldrene. I Brønderslev 

kalder vi vores juniorklub for Bjørnebanden, og vi aldersopdeler 

træningen i tre grupper: Teddybjørne (5-7år), Pandaer (8-12) og Bjørne 

(12+).   

Brønderslev Golfklub prioriterer juniorarbejdet meget højt og har 

valgt også i år at fortsætte med det høje aktivitetsniveau for børn og 

unge, som er et af klubbens varemærker.  
Forældre info  
Hvis dit barn har lyst til at 

spille golf, så er Brønderslev 

Golfklub lige stedet. 

Vi har meget dygtige trænere 

(proér), dedikerede frivillige 

og ikke mindst en masse 

fantastiske unger. Vi lægger 

stor vægt på juniorarbejdet hos 

os, og det vigtigste er, at 

skabe et trygt og sjovt miljø 

for ungerne. De frivillige 

lægger megen tid og kræfter i 

arbejdet, men vi forventer 

selvfølgelig også hjælp og 

opbakning fra forældrene.  



 

 

 

Deltagelse i de første 3 træninger er ganske gratis, og udstyr kan 

lånes i klubben. Der er altså ingen grund til at bruge en eneste 

krone, før dit barn har valgt at fortsætte med golfen. Du/I er mere 

end velkommen til at kontakte juniorudvalget. 

Hvad koster det at spille golf?  
Medlemskategorier:  

Børn 6-9 år:  660,- Helårligt - Frit spil på hvid sløjfe i følgeskab 

med voksne.  

Unge 10-18 år: 750,- Halvårligt - Søskenderabat: Den ældste betaler 

fuldt kontingent. 

Udstyr kan lånes, men ellers anbefaler vi at I benytter vores proér, 

som kan hjælpe jer med at finde udstyr til deres barn.  

Arrangementer og aktiviteter for børnene  
● Juniorcamp om sommeren 

● Fællestræninger med Åbybro og Hjørring hver måned 

● Fælles fysisk træning én gang om ugen 

● Afslutning med hygge og præmier  

 


