
Bliv sponsor i 
Randers Fjord Golfklub

og få adgang til vore over 600 medlemmer 
og langt over 1.000 gæster årligt





Som hulsponsor får I:

• Herre- og dame tee-stedsskilt som udover logo indeholder ”tekst omkring firmaet”.

• 10 prøvemedlemskaber der kan uddeles til kunder eller ansatte – værdi 10 x kr. 1295.

• Deltagelse for 4 personer i speciel ”hulsponsor-match” – start fra eget hul, selvfølgelig.

• Logo på sponsortavle ved klubhus.

• Logo på klubbens hjemmeside med pop-up.

• Fyraftensgolf arrangement for firmaets ansatte.

• 2 deltagere i klubbens årlige sponsormatch.
 Den årlige pris for hele pakken er kr. 10.000 ekskl. moms, men inkl. tryk og produktion. 
 Aftalen løber over 3 år dog med mulighed for opsigelse. 

Eksempel:

Hulsponsor

Hul 12 konkurrence 
Vind præmier 

Deltag ved at sende: 

Kode 12 og dit navn på 
www.mejlbyauto.dk

Mekanisk værksted Grundlagt i 1986                                                                                  
På Værkstedet møder du et top uddannet Tekniker team, som udfører enhver opgave.  Løbende 
efteruddannelse af vores mekanikere, samt tidssvarende udstyr gør at vi står klar til en hver opgave.           
Vi tilbyder selvfølgelig lejebil imens din bil er på værksted.

I salgsafdelingen møder du Per og Jesper som er klar til at hjælpe dig videre med enten 
ny eller brugt bil.

Vi har solgt biler siden 1986, og ved derfor at bilkøb er en stor beslutning.
Vi står klar til at hjælpe med dig professionelt gennem bilkøbet.

Har vi ikke din drømme bil på lager, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os, 
vores store netværk gør at vi kan skaffe nye samt nyere brugte biler.
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Tilbud om sponsorater til medlemmer
Der er mulighed for at få sit medlemskab med under et sponsorat. 
Det vil derfor for selvstændige, være en fordel at få firmaet til at betale, da et 
sponsorat er helt eller delvist fradragsberettiget.

Vi vil derfor tilbyde en pakke til 10.000 kr. + moms.

I pakken får man:
• Logo på sponsortavle ved klubhus
• Logo på klubbens hjemmeside med pop-up
• Fyraftensgolf arrangement for firmaets ansatte
• 2 deltagere i klubbens årlige sponsormatch
• 1 medlemskab

Parkeringssponsor
Hvis I ønsker et skilt på vores parkeringspladser kan vi tilbyde:
• Skilt med navn og logo

For kun 1.500 kr. + moms om året.

Ydelse ekskl. moms Pris
Flag på par 3 banen 3.000 kr.
Flag på 18 hullers bane 10.000 kr.
Prøvemedlemsskaber pr. stk. 595 kr.
Deltagelse i sponsormatch/company day pr. deltager 500 kr.
10 stk. greenfee billetter 2.000 kr.
Kunde/medarbejderarrangement (Company day) pr. deltager 500 kr.
Logobolde pr. dusin 200 kr.
Udslagsbane, puttinggreen m.v. aftales individuelt

Sponsorater

Tillægsydelser



RANDERS FJORD ERHVERVSNETVÆRK
Med stor succes har vi etableret et erhvervsnetværk i 2018 med 21 deltagere.
NETVÆRK Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder og nye 
samarbejdsrelationer. Randers Fjord Golf Erhvervsnetværk tilbyder deltagelse i et 
erhvervsnetværk, hvor der sættes fokus på forretning og udvikling via netværk.  
FORMÅL Formålet er at skabe forretningsudvikling gennem sparring og videns-
 deling – herunder: 
 • at øge din personlige og virksomhedsmæssige kontaktflade 
 • at du opdager, at gode relationer er guld værd i markedsføringen 
 • at din aktive deltagelse vil åbne mange nye muligheder og give dig ny viden 
 og vækst personligt og for din virksomhed. 

MÅLGRUPPE Ejerledere, virksomhedsledere, forretningsdrivende og nøglepersoner i 
 offentlige og private virksomheder.  
INDHOLD På møderne vil der typisk være følgende indhold: 
  

 • Hvad fylder lige nu i min virksomhed/på mit ledelsesområde? - en runde, 
 som øget kendskabet mellem deltagerne samt sætte fokus på, om der 
 er aktuelle udfordringer, man kan få sparring til.  Afvikles typisk i mindre
 netværksgrupper.
 • Tema - internt eller eksternt indlæg efterfulgt af debat 
 • Afslutning - evaluering, hvad tager vi med os? - tema til næste møde? 
 Møderne ledes af en ekstern erfaren facilitator, hvor deltagerne er 
 medansvarlige for at udvikle mødeformen og sikre relevante dynamiske 
 møder.  
PRIS Prisen for deltagelse i 10 årlige netværksmøder er kr. 4.995,-.
 Deltagergebyret vil dække morgenmad, sekretariatsbetjening samt 
 NetværksApp

Randers Fjord Erhvervsnetværk



For at blive medlem af klubben skal man være sponsor i RFGK eller deltage i Erhvervs-
netværk Randers Fjord for et beløb af minimum 5.000 kr.

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kr. + moms pr. år og beløbet går ubeskåret 
til udgifter i forbindelse med deltagelse i erhvervsklubben. Hvis man er forhindret i at 
deltage i golfopholdet refunderes der 1.500 kr. + moms.

Skat har i en anden golfklub godkendt et lignende arrangement som fradragsberettiget, 
men det kræver at man samtidig er sponsor og har sit logo på hjemmesiden og sponsor-
tavle.

Er man ikke sponsor eller deltager i erhvervsnetværk, kan dette tilkøbes for 5.000 kr. + 
moms.

Foreløbigt program for 2019

Fredag 22. marts kl. 12.30 Møde med sponsorer Klubhuset med frokost

Torsdag 4. april kl. 16.00 Netværkstræning 1,5 timers træning og derefter
  9 hullers spil. Dagen afsluttes 
  med en let anretning
Torsdag 25. april kl. 16.00 Match med deltagelse Præmier og efterfølgende
  af bestyrelsen spisning
Torsdag 9. maj kl. 16.00 Netværkstræning Træning med måling af driver
  med trackman og derefter 9 
  huller.  Dagen afsluttes med en 
  let anretning
Lørdag/søndag 22.-23. juni Golfophold Overnatning, 2 gange golf,
  aftensmad, morgenmad og
  frokost
Torsdag 5. sept. kl. 16.00 Netværkstræning 1,5 timers træning og derefter 
  9 hullers spil. Dagen afsluttes
  med en let anretning
Torsdag 19. sept. kl. 16.00 Spil på en anden bane Dagen afsluttes med spisning
Torsdag 3. oktober kl.16.00 Netværkstræning 1,5 timers træning og derefter 
  9 hullers spil. Dagen afsluttes 
  med en let anretning

Erhvervsklub





Randers Fjord Golfklub 
Murhusbakken 21, Støvring · 8930 Randers NØ

Tlf. 8644 0603 (klubhuset) 
Email info@rfgk.dk  


