
MISSA INTE ÅRETS 
ROLIGASTE GOLFTÄVLING!

VAR MED OCH STÖD VÅR 
JUNIORVERKSAMHET

Djursholms GK- Årets golfklubb 2015
”Djursholms Golfklubb har under en rad år 
bedrivit ett framgångsrikt och framsynt 
utvecklingsarbete med fokus på 
ungdomsverksamhet”.



Djursholms Golfklubb har som 
ambition att vara en attraktiv golf-
klubb med familje- och sällskapsspel 
som huvudinriktning. För att kunna 
vara en golfklubb som lockar hela 
familjen krävs en välorganiserad, 
strukturerad och bred juniorverksam-
het. Under de senaste åren har vi 
arbetat hårt med att utveckla junior-
verksamheten. 
Vi kommer att fortsätta jobba vidare 
och sträva mot att ytterligare höja 
kvalitén i allt vi gör. 

Utöver denna härliga och glädjefyllda 
dag som vi arrangerar, kommer ditt 
företag även frontas i olika sam-
manhang. Exempelvis som plats på 
reklamskylt i klubbhuset mm.

Som ett led i vår satsning, tar vi nu 
till ett nytt grepp för att få vår redan 
välfungerande verksamhet att lyfta 
ytterligare. Vi kommer arrangera 
årets roligaste sponsordag där vi 
hoppas att just du och ditt företag vill 
vara med! Du får en rolig spelupp-
levelse samtidigt som du bidrar till 
något gott för klubben och samhället 
i stort. För oss står golfen för värde-
fulla värdegrunder, där etikett och 
uppförande har en viktig plats i vår 
utbildning. Något som våra juniorer 
kan dra nytta av senare i livet. 

All sponsring kommer oavkortat gå 
till att fortsätta utveckla och höja 
kvalitén på vår breddsatsning för 
juniorverksamheten. 
      
Nu hoppas vi på ditt engagemang!

Sponsorer till Djursholms GKs juniorverksamhet



Guldsponsor   

25.000.- ex. moms  
                 
Hålsponsor (9 hålsbanan)
6 st greenfeebiljetter (18 hålsbanan) 
Logga på sponsorskylt  
Logga på klubbens juniorhemsida
1 lag (3 spelare) i årets sponsorgolf

Vid tecknande av 2 årsavtal 
19.000.- /år ex. moms

Silversponsor   
10.000.- ex moms

Logga på sponsorskylt
Logga på klubbens juniorhemsida
1 lag (3 spelare) i årets sponsorgolf



Sponsorgolfen 
Välkommen till årets roligaste företags-

golf! I september kommer vi att spela 9 
hål POWERPLAY. Powerplay innebär att 

det finns två stycken flaggor att spela mot 
på varje hål, en svår och en lite enklare. 

Under de 9 hål du spelar har du möjlighet att 
spela maximalt 3 st powerplay, detta innebär 

att du spelar mot den svårare flaggplaceringen, 
dock så får du dina poäng dubblerade när du 

spelare ett powerplayhål. 

Du kan spela powerplay på samtliga hål utom på hål 
7 där en särskild överraskning väntar. Priser delas ut 

både individuellt och lag (två bästa resultaten per hål 
räknas). 

Varje lag består utav 4 spelare, 3 st valfritt inbjudna delta-
gare från sponsor samt en av klubbens bästa juniorer från 

Team DGK/ tävlingsgruppen. Spelet startar 16:00 (shoot-gun) 
och direkt efter spelet väntar middag samt prisutdelning.

Varmt välkommen med din anmälan och stöd till att utveckla 
Djursholms Golfklubbs breddsatsning för klubbens 

juniorverksamhet.

Erik Algulin
Sportchef 
erik.algulin@dgk.nu
0706 90 52 50


