
Priser på sponsorater: 

Flag til 18-hulsbane:                                                                                                          15.000 kr. 

Bagmærker:                                                                                                                          15.000 kr. 

Info-Skilt på P-plads – Her står du! Med baneoversigt, hjertestartere mm:    10.000 kr. 

Bagside starterhus 18-hulsbanen                                                                                    10.000 kr. 

Flag til puttinggreen:                                                                                                         5.000 kr. 

Turneringssponsor (klubben står for præmier):                                                     10.000 kr. 

Reklame på håndklæder til 18-hulsbanen                                                                  10.000 kr. 

Reklame på afstandsringe til 18-hulsbanen                                                               9.000 kr. 

Køllevasker med reklame                                                                                                5.000 kr. 

Reklame på låg til alle boldvaskere på 18-hulsbanen                                             7.000 kr. 

Springvand til hul 9 og 17, pris pr hul:                                                                        5.000 kr. 

Flag til par 3 banen:                                                                                                             5.000 kr. 

Hulsponsorat pr. hul                             8.000 kr. 

Flag på indspil og Chipping greens:                                                                                4.000 kr. 

Reklameskilt på golfbil:                                                                                                      3.000 kr. 

Skilt på vandpoststen:                                                                                                         4.000 kr. 

Annonce i nyhedsbrev: 

Helside:  3.000 kr. - 1/2 Side:  2.000 kr. - 1/3 Side:  1.000 kr. -  bagsiden:    4.000 kr. 

Skilt på udslagsbane f.eks. 4 båse:                                                                                     5.000 kr. 

Skilt på P-plads (Ikke egen parkering) Pris pr. skilt.                                                      500 kr. 
 

Alle priser er excl. Moms.  

Billetter til golfbiler, bagskabe, greenfees mm. kan ligeledes indgå i sponsoraftaler til 

fordelagtige priser. 
 

mange venlige hilsener 

Sponsorudvalget:  

Formand Michael Rasmussen mobil 60883634 mail: michael8764@outlook.dk  

Steen Pedersen mail: steenpedersen67@gmail.com 

Company days: Erik Kaaber 40501905 mail: erik@sperling-kaaber.dk 

Kontakt til klubben: info@skovbogolfklub.dk 

 

Sponsor i Skovbo Golfklub 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bliv sponsor i 
 

Skovbo Golfklub
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Vi kan tilbyde mange forskellige typer sponsorater. 
 

 
Vi er en 100 % medlemsejet golfklub, som sætter 
økonomisk tæring efter næring. 
 

 

Nogle ønsker at yde et kontant tilskud hvert år uden modydelser med kun et ønske om 
at komme på sponsortavlen. Andre ønsker en større grad af synliggørelse, f.eks. ved at 
få deres navn på konkrete ting, som de ønsker at sponsorere. (Skilte, flag, bænke mm.). 
Beløbsstørrelsen varierer fra 1.000 kr. til mere end 20.000 kr., og vi er glade for alle 
bidrag – store som små. 
Vi modtager også meget gerne gaver eller gavekort, der kan anvendes som præmier 
ved forskellige matches. 
I Skovbo Golfklub er vi ca. 820 medlemmer. Klubben er i god fremgang, da det er en 
populær sport, en populær klub og en fantastisk god bane. Alligevel har vi behov for 
hjælp for fortsat at kunne udvikle klubben. 

 

Ungdommen: 
    

Der er plads til alle hos os. 
 
 
 

I Skovbo lægger vi stor vægt på fællesskab og personlig udvikling via golfen. Udvikling 
af den enkelte spiller afpasses til alder, talent og ambitionsniveau. 
Omdrejningspunktet for alle vores aktiviteter er, at golfen skal være drevet af glæde 
ved spillet. Det handler om at have det rart med hinanden, om gode fysiske rammer og 
at udfordre og forpligte den enkelte spiller gennem træning og turneringstilbud.  
Dette gøres ved at opdele og målrette træningen med en passende blanding af sjov og 
alvor. Træning hos os skal både være sjov og udbytterigt, så alle kan træne det, de har 
lyst til.  
 

Opland: 
 
 
Vores medlemmer spænder geografisk over et 
stort område.  
 

 
 

Medlemmerne fordeler sig på alle aldersgrupper fra 3 år til 91 år, lige fra puslinge til 
det grå guld. Vi lægger vægt på at være en breddeklub med plads til alle. 
Klubben tiltrækker medlemmer fra Københavnsområdet, Høje Tåstrup, Roskilde, 
Ringsted, Karlslunde, Solrød, Viby, Køge, Ejby, Borup og mange flere.  
De primære medlemmer er dog fra Køge Kommune, Solrød og Greve og er derfor til 
gavn for mange lokale sponsorer. 

Støt vores sponsorer, de støtter os: 
       

Vores sponsorer er både fra nærområdet og dækker det 
meste af Sjælland. 
 

 

Vores sponsortavle hænger centralt i klubhuset – så den er meget synlig for alle. 
Sponsorerne kommer på denne sponsortavle med et flot skilt.  
De er nævnt på hjemmesiden med et direkte link til sponsorens egen hjemmeside. 
Sponsorernes navne nævnes/vises på den årlige generalforsamling. 
En gang om året afholdes en sponsormatch for de sponsorer, der yder 5.000 kr./år og 
derover i sponsorbidrag. For dem der ikke spiller golf, er der hyggeligt samvær på vores 
Par3 bane, så alle kan deltage på denne hyggelige dag med fælles middag bagefter. 

 
Firmagolf (Company Days) for medarbejdere eller kunder: 
 

Invitér dine medarbejdere, kunder eller forretningsforbindelser til Company Day i 
Skovbo Golfklub og få en uforglemmelig dag.  
 

Lad dem opleve Skovbo Golfklub i de smukke omgivelser med flere hundrede år gamle 
egetræer, Køge Å, måske en flok rådyr, der krydser banerne mellem skovene eller de 
smukke røde glenter, der svæver rundt over vores hoveder, når vi spiller golf.  
 

Vi tilbyder golfere en fantastisk oplevelse på vores 18 huls bane. 
Ikke-golfere får en skæg oplevelse på vores par3-bane, som kan spilles efter en let 
instruktion i golfspillet.  Vi har naturligvis udstyr og hjælpere parat til deltagerne.  
 

Pris pr. person ved. 8 personer for golf, mad og drikke starter fra 499 kr.  
på 18 huls banen, her får I: 
 

Morgenmad: kaffe, juice, 1 skive ost, 1 skive kød, brød mm. 
Banebolle 
Frokostbuffet 
Greenfee 
Startlister, baneguide og scorekort klar. 
 

Pris pr. person ved. 8 personer for golf, mad og drikke starter fra 299 kr.  
på Par3 banen, her får I: 
 

Greenfee 
Leje af udstyr 
2 stk. smørrebrød 
1 Øl eller vand 
 

Har man deltagere, der skal fordeles på begge baner, finder vi selvfølgelig ud af et 
samlet arrangement, så alle spiser og hygger sammen. 
 

Her er nogle af de firmaer og foreninger, der har haft glæde af vores Company Days: 
Jyske Bank – Greve Erhvervsforening – Nordea – Loxam– Det Kgl.Teater –  
GF Forsikring - Kbh.s Firmasport – Kbh.s Håndværkerforening – Fødevarestyrelsen – 
VW Køge. 


