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Varde Golfklub er et fantastisk sted, hvor vi bruger tiden på noget af det, vi holder rigtig meget af. 

Som sponsor i Varde Golfklub kan du deltage den årlige sponsorturnering, hvor der er rig mulighed 

for at netværke med klubbens øvrige sponsorer. 

Skemaet nedenunder viser nogle typiske sponsorater. Men lad dig ikke begrænse af det. Har du an-

dre ideer eller ønsker, er vi til at snakke med. 

 

_________________________________________________________________________________________________________  

En god sponsoraftale er en gevinst for alle 
_________________________________________________________________________________________________________  

Type    Kr. pr. år   Type    Kr. pr. år 
Drivingrange   22.000 kr.    Bagmærker     6.000 kr. 

Hovedsponsor CD  18.000 kr.    Bagtags      6.000 kr. 

Hulsponsorat     6.000 kr.    Trolleys      6.000 kr. 

Bilsponsorat     6.000 kr.    Scorekort 1/6     2.000 kr. 

Træningsakademi / par-3   6.000 kr.    Golf TV spot     4.000 kr. 

Puttinggreen     6.000 kr.    Bænke omkring klubhus   4.000 kr. 

Boldvaskere     6.000 kr.    Baneguide      2.000 kr. 

Greenfee billetter    6.000 kr.    Affaldsspande     Forhandles 

 
 

Sponsorelementer 

Hvad enten du foretrækker netværksmuligheder, synlighed eller en kombination, finder vi den helt rig-

tige løsning for dig. 

Som sponsor i Varde Golfklub kan du omsætte din støtte til forretningsmæssige fordele. 

Vi ser frem til en snak om vores muligheder for en aftale, der er en gevinst for både dig, din virksom-

hed og for Varde Golfklub. 

_________________________________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________________________________  

Hvad får man for sponsoratet? 
_________________________________________________________________________________________________________  

*) Rabat på 5.000 kr. ved afholdelse af en Company Day. 
 
Hulsponsorer får logo på tavlen med huloversigt ved lobbyen. 
Andre sponsorer får logo på den aktuelle ting, som man er sponsor for. 
Alle sponsorer får logo/navn på hjemmesiden. 
Firmamedlemskab kan tilkøbes for 5.760 kr. 

 
Company 
Day 
á 5 timer 

Trænings- 
lektioner 

Greenfee 
billetter 

Runder i 
golfbil 

Logo og navn 
på hjemmesi-
den 

Deltage i  
klubbens 
sponsortur-
nering 

Sponsorater  

under 6.000 kr. 
    X  

Sponsorater    

6.000 - 12.000 kr. 
  5 5 X X 

Sponsorater  

12.000 - 20.000 kr. 
  10 10 X X 

Sponsorater  

20.000 - 30.000 kr. 
 5 15 15 X X 

Sponsorater fra  

30.000 - 50.000 kr. 
’) 10 20 20 X X 

Sponsorater  

over 50.000 kr.  
1 15 25 25 X X 
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_________________________________________________________________________________________________________  

Gellerupvej 111B, 6800 Varde 

Tlf. 7522 4944    www.vardegolfklub.dk 

Mail: kontor@vardegolfklub.dk 

_________________________________________________________________________________________________________  
Erhvervsklubben i Varde Golfklub 

Erhvervsklubben er dannet i foråret 2005, og har overordnet til opgave at sikre de bedst mulige forud-
sætninger for klubbens fortsatte udvikling. 

 
 

Formål: 
 At forbedre vilkårene for ungdoms- og elitearbejdet i Varde Golfklub 
 At tegne medlemskaber til Erhvervsklubben 
 At optimere sponsorplejen og skabe størst mulig merværdi for sponsorer 
 At skabe et miljø for ”business to business” 
 At give Erhvervsklubbens medlemmer nogle gode oplevelser 

 
 

Motto:      ”GIV MERE END DU SELV FORVENTER” 
 
 

Pris:     Kr. 6.500,00  Firmamedlemskab kan tilkøbes for kr. 5.760,00 
 

Kunne du tænke dig at deltage i nogle super spændende arrangementer og gode 
golfturneringer med dejlig forplejning og  flotte præmier i et godt netværk med lo-
kale virksomheder? 
 
I givet fald burde du og/eller din virksomhed overveje et medlemskab af Erhvervsklubben i Varde 
Golfklub. I al beskedenhed synes vi nemlig selv, at vi årligt afvikler gode turneringer samt forsøger at 
afholde øvrige spændende arrangementer. 
 
Vil du med ”ind i varmen” i et friskt og aldeles uformelt B2B-netværk som kontakt Finn Christen-
sen (formand i Erhvervsklubben) på tlf. 5131 4463 eller på mail: finn@feriekompagniet.dk - eller ring 
til golfklubbens sekretariat på tlf. 7522 4944 hvor Lis og Sanne er klar til at hjælpe dig, eller send en 
mail til: kontor@vardegolfklub.dk  

_________________________________________________________________________________________________________  


