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Sponsorater i Fredensborg Golf Club 2014 

Generelt: 

Fredensborg Golf Club (FGC) er netop blevet en selvejende golfklub primo 2014 og skal drives som en 
selvejende virksomhed med alt hvad det indebærer. Sponsorater fra private og erhvervsvirksomheder er 
derfor meget velkomne. 
FGC henvender sig til virksomheder både i og udenfor lokalområdet. 
 
Vi stiler efter, at sponsorater giver nytte og glæde for både sponsor og FGC. Sponsor bliver eksponeret for 
alle medlemmer og gæster i klubben og samtidig er der mulighed for et eller flere klubmedlemskaber til 
medarbejdere, greenfeebilletter til gæster og medarbejdere, afholdelse af kunde arrangementer og 
deltagelse i sponsormatch m.v. 
 

Standard klubsponsorater: 

Et standardiseret tilbud til nye sponsorer, der gør det nemmere og hurtigere at vælge det sponsorat, der 

passer til den enkelte sponsor. Som udgangspunkt har vi 3 typer af standard sponsorpakker: 

Bronzesponsor kr. 10.000 pr. år 
Logo og link på hjemmesiden 
Logo på scorekort 
Skilt i klubhus 
Deltagelse i sponsormatch 
Skilt på banen, buggy eller andre faciliteter (kategori 1) 
3 greenfeebilletter 
 

Sølvsponsor kr. 25.000 pr. år 
Logo og link på hjemmesiden 
Logo på scorekort  
Skilt i klubhus 
Deltagelse i sponsormatch 
Skilt på banen, buggy eller andre faciliteter (kategori 2) 
10 greenfeebilletter 
1 fuldtidsmedlemsskab af Fredensborg Golfklub 
 

Guldsponsor kr. 50.000 pr. år 
Logo og link på hjemmesiden 
Logo på scorekort  
Skilt i klubhus 
Deltagelse i sponsormatch 
Skilt på banen, buggy eller andre faciliteter (kategori 3) 
20 greenfeebilletter 
3 fuldtidsmedlemsskaber af Fredensborg Golfklub 
 
Udover ovenstående kan der særskilt aftales ”company days”, kundearrangementer m.v. 
 
Og endelig kan en sponsoraftale skræddersys helt så den tilfredsstiller den enkelte sponsor.  
Gennem dialog afdækkes behov og ønsker fra sponsor. 
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Emner til eksponering (udpluk): 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Boldvasker  Puttinggreen  Flag  

Baneguide  Gangbro  Bagmærker  

Hulsponsor  Indspilsgreen  Golfbuggy  

Hulkopper  Halvvejshus  Drivingrange  

Materielgård  Starterhus  Teesteder  

Bolddispenser    

 

Endelig findes følgende mindre typer af sponsorater: 

1) Klub-i-klub sponsorater: 

Sponsorater for herreklub, dameklub, veteranklub, juniorer, elite m. v. Disse sponsorer eksponeres 

udelukkende i forb. med de pågældende klub-i-klub sammenhænge. 

2) Præmiesponsorater: 

Sponsorater i forb. med præmier ved diverse turneringer både i klubregi, klub-i-klub regi m.v. Disse 

sponsorer eksponeres udelukkende i forbindelse med den pågældende præmie uddeling. 

3) Øvrige sponsorater: 

F. eks. sponsorer i forb. med Golfens dag, specielle turneringer eller lignende. Disse sponsorer eksponeres 

udelukkende i forb. med den pågældende ”event”. 

 

Kontaktpersoner for klubsponsorater i Fredensborg Golf Club er: 

Gunnar Jensen    Kristian Fleischer 

gunnar@jensen.mail.dk    fleis@mail.dk 

51 27 35 27     22 19 73 98   

mailto:gunnar@jensen.mail.dk

