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Klubbinfo
 
Hörlycke GK är sedan 2003 medlem 
i Svenska Golfförbundet och har från 
2012 tagit över driften av klubbhuset 
och 9-hålsbanan (par 34) som successivt 
kommer att förbättras.
 
Vid 2011 års utgång fanns det c:a 500st 
medlemmar och antalet greenfee-gäster 
uppgick till c:a 1.600st. Ambitionen är 
att öka både medlemsantalet och antalet 
greenfeegäster.
 
Anläggningens geografiska läge, med 
cykelvägar och busshållplats 300m från 
klubbhuset, ger oss ett unikt stadsnära läge.
 
Vår samarbetspartner, Hörlycke Golf AB, 
bedriver i egen regi drivingrange, golfshop 
och utbildning.

Stöd Hörlycke GK med 
att leva upp till visionen

Sponsorfolder

Vi har en vision 
 
”Golf och gemenskap för alla på en 
naturligt utmanande bana”

• golfbanan är lättillgänglig både 
ekonomiskt och geografiskt

• alla golfspelare skall känna sig 
välkomna

• man upplever banan som en del 
av naturen
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     Albatross  Eagle   Birdie
Reklam vid tee
(50cm x 25 cm)    1
GröntKort-kurs    1   1
eller
Privatlektion (30min/gång)  6   4
Greenfeebiljetter    20   10   10
Reklam på sponsorskylt  
(100cm x 50 cm)    1   1   1
Logo på hemsida med länk
till egen hemsida    1   1   1
Deltaga vid Sponsortävling
(antal deltagare)    2   2   2
Bollkort hinkar    50   30   20
Pris (exkl ev reklamskatt)  12.000  6.000  3.000

Sponsorpaket

Tävlingssponsor
• Namnge tävling
• Företagsnamn/logo i start och 

resultatlistor
• Reklam i startkit och/eller 

presentation av företaget
• 2 deltagare i tävlingen
• Pris (exkl ev reklamskatt) 

3.000 (varav 1.000 kan 
vara tävlingspriser)

Övrigt
 
Vi ställer gärna upp och diskuterar 
andra former av sponsring och 
ställer upp på att arrangera specifika 
arrangemang för ert företag.

 m Jag vill bli tävlingssponsor
 m Jag vill beställa sponsorpaket 
Albatross
 m Jag vill beställa sponsorpaket Eagle
 m Jag vill beställa sponsorpaket Birdie
 m Jag vill bli kontaktad för övrig 
sponsring

Namn

Adress

Postort

Postnummer

Telefon

Epost

Hemsida

Övrigt

Intresserad av att sponsra Hörlycke GK?  
Vänligen fyll i uppgifterna nedan och 
skicka denna till adressen nedan.

Hörlycke GK
Hörlycke Myrtuvan
461 98 Trollhättan
E-post: kansli@horlyckegk.se 
http://www.horlyckegk.se


