
  

 

(Januar 2020) 

Erhvervsklubben 

i Varde Golfklub 

 

Erhvervsklubben 

støtter ungdoms- 

og eliteafdelingen 

 

Eksponering, 

netværk og  

oplevelser. 

 

Vær med i et frisk 

og aldeles ufor-

melt netværk. 

Varde Golfklub, Gellerupvej 111B, 6800 Varde 

Tlf. 7522 4944  -  www.vardegolfklub.dk -  mail: kontor@vardegolfklub.dk 
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_________________________________________________________________________________________________________  

Hvad får du ud af medlemskabet ? 
 

Som GULD-medlem får du: 

 

•  Firmanavn og logo på tavler med Erhvervsklubmedlemmer.  
•  Ret til at deltage i Erhvervsklubbens turneringer  - med én gæst. 
•  Deltagelse i netværksspil én gang om måneden (i alt 6 gange) - med 2 gæster - incl.  
spisning. 

•  Invitation til hjemmekampene i Danmarksturneringen - inkl.. let traktement. 
•  En polo eller Cover up bluse med Erhvervsklubbens logo. 
•  Flopskilt - gratis hvis du tegner medlemskab for mere end 1 år. 
•  Bannerreklame på klubbens hjemmeside. 
•  6 green fee billetter. 
•  20% rabat på andre sponsorater i Varde Golfklub og på hold til Company  Day. 
•  5 runder i en af Golfklubbens Golfbiler. 
•  Golfkørekort til dig eller en kollega/ven/familiemedlem. 
•  Et antal klip - afhængig af hvilken pris, du vælger.   
 

PRIS pr. år:   10.000 kr. inkl. 5 klip  
     9.000 kr. inkl. 3 klip 
     8.000 kr. inkl. 1 klip 

PLATIN-medlem: 
Som GULD-medlem med 5 klip 
+ Firmamedlemskab 

PRIS pr. år: 16.000 kr.  

 

Som SØLV medlem får du: 

 

•  Firmanavn og logo på tavler med Erhvervsklubmedlemmer. 
•  Ret til at deltage i Erhvervsklubbens turneringer - med én gæst. 
•  Deltagelse i netværksspil én gang om måneden (i alt 6 gange) - med 2 gæster- incl. 
spisning. 

•  Invitation til hjemmekampene i Danmarksturneringen - inkl.. let traktement. 
•  En polo eller Cover up bluse med Erhvervsklubbens logo. 
•  Flopskilt - gratis hvis du tegner medlemskab for mere end 1 år. 
•  Bannerreklame på klubbens hjemmeside. 
•  4 green fee billetter. 
•  Et klip. 
 

PRIS pr. år:     6.500 kr. inkl. 1 klip 

Erhvervsklubbens formål 
 

Erhvervsklubbens formål er at støtte ungdoms– og elitearbejdet i Varde Golfklub, 
og samtidig at have et godt netværk og gode oplevelser. 

 

Der er forskellige muligheder for  medlemskab, som er beskrevet nedenfor. 
Erhvervsklubbens program for 2020 kan ses på midtersiderne. 
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Erhvervsklubben 

 

Hvad kan man bruge klip til? 

 

•  1 klip giver fx ret til 3 træningslektioner eller 2 green fee billetter til en naboklub. 
•  1 klip giver fx ret til 1 prøvemedlemskab. 
•  2 klip giver fx ret til at deltage i Justesens Kokkeskole med en ledsager. 
•  3 klip giver fx ret til at deltage i busturen til Great Northern. 
•  12 / 14 klip giver fx ret til at deltage i udenlandsturen (ekstra klip ved enkeltværelse). 
•  De forskellige tilbud vil blive prissat, når de tilbydes - fx i forbindelse med programmet. 
•  Ekstra klip kan tilkøbes - 1.000 kr. for to klip. 
•  Ubrugte klip kan gemmes til året efter. 

 

OBS: Tegner du medlemskab for mere end 1 år betaler Erhvervsklubben 
dit reklameskilt (flopskilt), der opstilles ved alle Erhvervsklubbens arrangementer, alle 
runder i Danmarksturneringen, Company Day og eventuelle Pro-Am turneringer (hvis 
vejret tillader det). 

 

Som BRONZE medlem får du: 

 

•  Firmanavn og logo på tavler med Erhvervsklubmedlemmer. 
•  Ret til at deltage i Erhvervsklubbens turneringer - med én gæst. 
•  Deltagelse i netværksspil én gang om måneden - med 1 gæst - incl. spisning. 
•  Invitation til hjemmekampene i Danmarksturneringen - incl. let traktement. 
•  En polo eller Cover up bluse med Erhvervsklubbens logo. 
•  Bannerreklame på klubbens hjemmeside. 
•  2 green fee billetter. 
 

PRIS pr. år:     5.000 kr.  

_________________________________________________________________________________________________________  

 

Tilkøb: 
Der kan tilkøbes et skilt med sponsorlogo til opsætning på stolperne på P-pladsen.  
Størrelse: 35 x 15 cm. Pris: 500 kr.   
Gratis hvis du tegner medlemskab for mere end 1 år. 
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_________________________________________________________________________________________________________  

Aktiviteter 2020 
_________________________________________________________________________________________________________  

 

Fredag 21. februar (kl. 15.00)  - PRIS: 2 klip 

Justesens Kokkeskole - Først til mølle (max. 20 personer)  

Lav mad og hyg dig i Jacob Justesens selskab og inviter din ledsa-
ger til spisning. 

 

Torsdag 26. - Søndag 29. marts - PRIS: 11 klip  

Udflugt til Palacio Estoril.  

Så skal sæsonen for alvor skydes i gang. Det bliver den med en tur den fantastiske ba-
ne i Estoril. Afgang fra Hamborg Lufthavn torsdag den 26. marts kl. 06.00. Hjemkomst til 
Hamborg søndag den 29. marts kl. 22.15. Rekvirer nærmere program på kontoret. 
Pris: 5.498 kr. = 11 klip. Enkeltværelsestillæg 1.498 kr. = 3 klip 

 

Mandag 20. april (kl. 13.00) 

Erhvervsklubbens Åbningsturnering. Årets første turnering i Erhvervsklubben. 

 

Mandag 27. april (kl. 16.00)  

Netværksspil – 18 hullers spil. Inviter nogle gæster med. Der afsluttes med dagens ret i 
restauranten. 

 

Fredag 15. maj (Hele dagen) 

Golfklubbens Company Day 
Som Guldmedlem af Erhvervsklubben får du 20% rabat på et hold til denne fantastisk 
hyggelige dag! 

 

Fredag den 29. maj (kl.15.30) 

Netværksspil - inviter en ikke golfspillende gæst 
med. Først en ½ times træning, derefter 9 hullers 
spil (Texas Scramble).  
Der afsluttes med dagens ret i restauranten. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSwJze9ubQAhUCfRoKHeR5DKEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.knivoggaffel.dk%2F&bvm=bv.141320020,d.d2s&psig=AFQjCNFw_1PPrWiJ_1tm3zped0Wa1PVx7g&ust=1481366420487690
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_________________________________________________________________________________________________________  

 
 

Fredag 5. juni  - PRIS: 3 klip 

Bustur til Great Northern. Afgang fra Varde kl. 08.00.  

Morgenmad i bussen, sandwich + vand til runden og 
aftensmad inkl. drikkevarer. 

 
Mandag 29. juni (kl. 16.00)  

Netværksspil – 18 hullers spil. Inviter nogle gæster med. Der afsluttes med dagens ret i 
restauranten. 

 

Lørdag 8. august (kl. 09.00) 

Elite-Am - Kom på hold med én af klubbens elitespillere, og se hvad Erhvervsklubbens 
penge blandt andet går til. 

 

Fredag den 28. august (kl.15.30) 

Netværksspil - inviter en ikke golfspillende gæst med. Først en ½ times træning, deref-
ter 9 hullers spil (Texas Scramble). Der afsluttes med dagens ret i restauranten 

 

Mandag 14. september (kl. 13.00) 

Sponsor- / Efterårsturnering sammen med klubbens 
øvrige  sponsorer. 

 

Mandag 28. september (kl. 16.00)  

Netværksspil – 18 hullers spil. Inviter nogle gæster med. Der afsluttes med dagens ret i 
restauranten. 

 

Mandag 26. oktober (kl. 16.00)  

Netværksspil – 18 hullers spil. Inviter nogle gæster med. Der afsluttes med dagens ret i 
restauranten.        

 

TAK FOR I ÅR !                     
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Danmarksturneringsrunder 
 

Kom og se vore talentspillere, når de prøver kræfter mod andre klubben i Danmarkstur-
neringen. 

Vi har følgende hold: Herrer i 2. div., 4. div. og 5. div., Damer i  Kval række og som noget 
nyt til næste år er der også et hold i en Ungdomsrække. 

Der spilles følgende datoer:   2. + 3. maj 

      13. + 14. juni 

      15. + 16. august 
 
Så snart kampprogrammet er fastlagt, vil der kommer nærmere information om, hvornår 
der spilles hjemmekampe. 
 

Du inviteres på golfbanen som tilskuer og i restauranten til 3 håndmadder + 1 øl - 
når der spilles på hjemmebane - det bliver der den 2. maj, 13. juni og 15. august. 

Øvrige aktiviteter 2020 
_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  
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Erhvervsklubben er dannet i foråret 2005 og har overordnet til opgave at sikre de 
bedst mulige forudsætninger for klubbens fortsatte udvikling. 
Erhvervsklubbens hovedformål er at støtte klubbens ungdoms- og eliteafdeling. 

 
Formål: 

* at forbedre vilkårene for ungdoms- og elitearbejdet i Varde Golfklub 
* at skabe et miljø for netværk / “business to business” 
* at give sponsor nogle gode oplevelser 
* at tegne medlemskaber til Erhvervsklubben 
* at tegne sponsorater til klubben 
* at optimere sponsorplejen og skabe størst mulig merværdi for sponsor 

 
Motto: “GIV MERE END DU SELV FORVENTER” 

Erhvervsklubben arbejder ud fra den holdning, at alle de personer og virksomheder, som 
støtter op om klubben og dens arbejde, skal have ekstraordinær opmærksomhed og 
service. Ud over promovering, forsøger vi at optimere de “hårde modydelser”. 

Vi opfordre alle til at støtte op om Varde Golfklub. Til gengæld vil vi byde velkommen 
med åbne arme. 

 
Du kan sagtens være medlem i Erhvervsklubben uden at være golfspiller. Du er 
velkommen til at deltage i netværket til alle arrangementer. Ligeledes har du også mulig-
hed for at prøve golfspillet de dage, hvor der er Netværksspil. 

Om Erhvervsklubben 
_________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________________________________  

Gellerupvej 111B, 6800 Varde 

Tlf. 7522 4944    www.vardegolfklub.dk 

Mail: kontor@vardegolfklub.dk 

_________________________________________________________________________________________________________  

 

Kunne du tænke dig at deltage i nogle gode golfturneringer, med dejlig forplejning og 
med flotte præmier i et netværk med mange lokale virksomheder ?  

Kunne du tænke dig at komme med på tur til Great Northern eller til på en golftur til ud-
landet. 

I givet fald burde du og/eller din virksomhed overveje et medlemskab af Erhvervsklub-
ben i Varde Golfklub. I al ubeskedenhed synes vi nemlig selv, at vi årligt afvikler en 
håndfuld gode turneringer, samt afholder en række øvrige spændende golfarrangemen-
ter. 

Vil du med “ind i varmen” i et friskt og aldeles uformelt B2B-netværk, så kontakt Finn 
Christensen (formand i Erhvervsklubben) på tlf. 5131 4463, Dan B. Larsen på tlf. 2631 
7511  - 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  
 
Du kan sagtens være medlem i Erhvervsklubben uden at være golfspiller. Du er 
velkommen til at deltage i netværket til alle arrangementer. Ligeledes har du også mu-
lighed for at prøve golfspillet de dage, hvor der er Netværksspil. 

Bliv medlem af Erhvervsklubben 
_________________________________________________________________________________________________________  


