
 

Det er klubbens vigtigste formål at skabe gode muligheder for at spille golf uanset alder, køn og niveau, 

samt med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. 

Klubben drives i dag på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde til gavn for medlemmerne og øvrige 

interessenter, herunder klubbens sponsorer. Odder Golfklub har et værdiskabende samarbejde med 

sponsorer og samarbejdspartnere, hvilket fra klubbens side sker ved en synliggørelse af sponsorer og 

samarbejdspartnere med appel om en medlemsmæssig opbakning. Endvidere ved regelmæssig 

kommunikation med disse. Sponsorerne er naturlige leverandører til klubben.  

Som sponsor kan du vælge at støtte klubben med et eller flere af følgende sponsorater. 

Banesponsor på 18-hullers banen: 

Som sponsor på 1/1 hul, flag på 9 huller eller hulkopper får du: 

▪ Skilt på hullet der sponseres. 
▪ Logo på sponsortavle i klubhus. 
▪ Logo på klubbens hjemmeside. 
▪ 10 greenfee billetter eller en mini Company Day for 12 pers. 
▪ En begynder opstartspakke til en fuldtidsansat i virksomheden. 
▪ 5 x Golf & Burger inkl. 1 time med Pro’en. 
▪ Invitation til sponsorturneringen fredag i uge 32. 

Som sponsor på ½ hul får du: 

▪ Skilt på hullet der sponseres. 
▪ Logo på sponsortavle i klubhus. 
▪ Logo på klubbens hjemmeside. 
▪ 5 greenfee billetter. 
▪ 5 x Golf & Burger inkl. 1 time med Pro’en. 
▪ Invitation til sponsorturneringen fredag i uge 32. 

 

Banesponsor på par-3 banen: 

 Som sponsor på teested skilte og flag på par-3 banen får du: 

▪ Skilt på enheden der sponseres. 
▪ 5 greenfee billetter. 
▪ 5 x Golf & Burger inkl. 1 time med Pro’en. 
▪ Invitation til sponsorturneringen fredag i uge 32. 

1/1 hulsponsorat 

kr. 14.000 
Flag på 9 huller 

kr. 14.000 

Hulkopper 

kr. 14.000 

Teested skilt 

kr. 9.000 

Flag på 5 huller 

kr. 9.000 

1/2 hulsponsorat 

kr. 7.500 

Hulkopper på par-3 

 



 

Annoncør i klubbladet ”Golfen” 
Klubbladet ”Golfen” udkommer to gange om året. Som annoncør får du endvidere logo og evt. en lille 
historie om din virksomhed i et af de nyhedsbreve, der udsendes til medlemmerne 1-2 gange om måneden.  

 

 

Golf Team Odder sponsor 
Golf Team Odder (GTO) er klubbens turneringsspillere. Klubben har 5 hold i Danmarksturneringen, og fra 
2017 spiller klubbens 1. hold herre i 1. division. 

Som sponsor får man: 

▪ Skilt i klubhus. 
▪ Logo på Golf Team Odders hjemmeside. 
▪ Eksponering i Golf Team Odders Nyhedsbreve.  
▪ Invitation til GTO-sponsorturnering en lørdag i foråret. 

Derudover inviteres sponsorerne til GTO’s hjemmekampe i Danmarksturneringen samt gives muligheden 
for at få besøg af en af vore elitespillere i virksomhed.  
 

 

 

 

Turneringssponsor 

Der afvikles ca. 13 turneringer om året, hvor du som virksomhed kan være sponsor. Virksomheden 
sponserer præmierne (min. præmiesum kr. 8.000), og kan eksponere sig på alle arealer omkring klubhuset 
på selve turneringsdagen, og med opslag i klubhuset og via nyhedsbrev op til turneringen. 

 

Andre sponsorater 
Som anden sponsor får du: 

▪ Skilt på enheden der sponseres. 
▪ 5 greenfee billetter. 
▪ 5 x Golf & Burger inkl. 1 time med Pro’en. 

Sponsorat 

kr. 4.000 

Flag - indspilsgreen 

kr. 5.000 

Skilt ved udslagsmåtter

kr. 6.000 

Træningsbolde 

kr. 15.000 

Skilte på puttegreen 

kr. 7.500 
Golfbiler 

kr. 9.000 

¼ side 

kr. 2.500 

½ side 

kr. 4.000 

1/1 side 

kr. 6.000 

Afstandsmarkeringer 

kr. 14.000 


