
Bliv Sponsor
frfor Norddjurs Golfklub

Få kontakt til hele Djursland. 
800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst,  
og ca. 5.000 betalende gæster årligt.
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Norddjurs  
Golfklub

Om

Norddjurs Golfklub blev stiftet den 31.03.1991 på privat 
initiativ af nogle ganske få mennesker, der både økonomisk og 
personlig ydede er stor indsats for at kunne realisere drøm-
men om en golfbane på Norddjursland.

Det lykkedes at få anlagt en 9 hullers bane, en lille par 3 bane, 
driving range og andre træningsfaciliteter, som indspils – og 
puttinggreens tillige med klubhus, mand-skabsfaciliteter og 
bagrum i de eksisterende bygninger. Banen blev med nogle få 
måneders forsinkelse taget i brug i august 1992.

Ved årtusindskiftet blev det besluttet, at udvide banen med 
yderlig 9 huller, til en fuld 18 hullers bane. På  banens 10 års 
dag i 2001 blev 18 hullers banen indviet med åbningsmatch 
og jubilæumsfest, som dermed satte punktum for 10 års 
ihærdig arbejde, og samtidig tog hul på på en ny æra i klub-
bens historie.
 
Efterfølgende blev der i 2006 bygget et nyt klubhus, i den 
forbindelse blev de eksisterende gamle bygninger revet ned 
og der blev anlagt en tilstrækkelig stor parkeringsplads.
 
Nogle år senere betalte medlemmerne ekstraordinært for en 
asfaltering af vejen fra Nordkystvejen og op til klubhuset.
 
I 2010 blev der efter en brand, igen med stor frivillig arbejdsk-
raft, etableret et hus til bagrum og et halvtag for parkering af 
golfvogne.
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Norddjurs  
Golfklub

Hvorfor  
sponsorstøtte ?
Det er almindeligt anerkendt, at etablering af golfklubben i 
Allingåbro, har medvirket til en positiv udvikling, både lokalt, 
men også på Djursland generelt. Mange af sommerhusejerne 
på nordkysten benytter vores golfbane flittig, enten som 
medlemmer eller green fee spillere.

Norddjurs Golfklub har medlemmer, som kommer fra et 
område dækkende hele Djursland, ud til Århus, Hadsten og 
Randers, klubben har i dag ca. 800 medlemmer, fordelt på 
seniorer, veteraner og en relativ stor juniorafdeling, derudo-
ver får klubben besøg af over 2000 greenfee gæster årligt.

Klubben har stor lokal opbakning, men også sponsorstøtte fra 
hele det område vores medlemmer kommer fra.
Når sponsorstøtte er vigtig, skyldes det den kendsgerning, at 
hvis man vil have en golfbane som tiltrækker medlemmer og 
green fee spillere, så skal golfbanen have en rimelig stand-
ard, og faciliteterne på banen og i klubhuset m.v. skal være 
præsentable og indbydende, det koster !!, desværre også 
mere end vi kan forlange i kontigent af vores medlemmer, 
som vi er i konkurrence om med andre golfklubber.

Driften af en golfbane er relativ dyr, vi beskæftiger 9 medar-
bejdere, dertil kommer investering i driftsmateriel og udgifter 
til den løbende pasning og pleje af banen. 
 
Derfor er den sponsorstøtte vi får ekstrem vigtig for Nord-
djurs Golfklub

Med venlig hilsen 
Ole  Jensen 
Formand Norddjurs Golfklub

Klubben benyttes dagligt af en stor skare glade medlemmer i alle 
aldre. 
Deriblandt 40 juniorspillere som vi har stor succes med at holde på, 
så de forsætter aktivt i klubben som teenagere.
Hos klub i klubberne, Tirsdagsdamer og Onsdagsherrer er der hver 
hver uge et fremmøde på mellem 45-50 spillere og hos de næsten 
100 veteraner, møder der hver onsdag formiddag mellem 60 og 80 
medlemmer op til hyggeligt spil og samvær. 
Klubben har også dygtige elitespillere der spiller med i Danmark-
sturneringen.

Fra Junior til Senior,  
Veteran og Elite.
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Kombiner golf med mødeaktiviteter
I klubhuset afholdes der hele året igennem mange arrange-
menter, både for private og firmaer. Vi betjener dagligt de 
mange besøgende og kan servere mad og drikke. Her er plads 
til 60 personer i mødelokalet og 120 personer i hele klubhuset.  

Firmagolf som teambuilding.
Vores mødefaciliteter giver rig mulighed for at kombinere golf 
og firmaaktiviteter. Firmagolf er en oplagt mulighed for at pleje 
forretningsforbindelser eller medarbejdere. 
 
Forkæl jeres medarbejdere med en hyggelig og lærerig tur 
på golfbanen, hvor undervisning i golf eller en match kombi-
neres med forfriskninger og frokost. Vi arrangerer events og 
undervisning for både øvede og begyndere og sammensætter 
firmagolf efter jeres behov.

Par 3 bane. 
Norddjurs Golfklub har en par 3 bane med 4 huller som kan 
sammenkædes med den store 18 hullers bane. Her kan du 
spille golf, selvom du ikke er medlem af en golfklub. Med Pay 
and Play betaler du for den dag du spiller og der følger gratis 
udstyr med. 
Par 3 banen er god til begyndere og til firmagolf, hvor man ikke 
har tid til 18 huller.

Den årlige sponsorturnering
Hvert år afholdes der en turnering for vore sponsorer. 
Selvfølgelig med masser af hygge, godt vejr, baneservice med 
forplejning under runden og afsluttende frokost med flotte 
præmier.
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 Logo på Biletter til Grenfee Pris pr.
 hjemmeside sponsorturnering biletter sæson
Guld sponsor  Ja   4   10  15.000
Sølv sponsor   Ja   3   6  10.000
Bronze sponsor  Ja   2   3  5.000
Sponsor > 5.000 kr. Ja   2   -  > 5.000
Sponsor > 2.000 kr. Ja   1   -  > 2.000

Logo på tee skilt
Logo på flagpind

Pris pr. sæson 6.500,-

Hulsponsorat
18 huls bane

Sponsormuligheder:
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Logo på tee skilt
Logo på flagpind

Pris pr. sæson 3.500,- 
 

Logo på flagpind

Pris pr. sæson 1.000

Hulsponsorat
Indspilsgreen

Hulsponsorat
Par 3 bane

Logo på skilt  
Pris pr. sæson 2.500,-

Skilt indspilsgreen

Logo på boksens top
Pris pr. sæson 1.000,-

Tættest flaget boks
(par 3 huller)

Sponsormuligheder:
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Logo på 18 stk. “hul flag”

Pris pr. sæson 18.000,-
  

Logo på skilt
Pris pr. sæson 1.500

Henvisningsskilt 
Næste tee

Hulsponsorat
Puttinggreen

Logo på skilt”
Pris pr. sæson 1.500,-
  

Huskeskilte 

 “Læg turf tilbage”
“Ret nedslagsmærke”#

Sponsormuligheder:
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Logo i bund af kop
Pris pr. sæson 500,- 
 

Hulkop sponsor

Logo på bil efter nærmere aftale. 
Ekskl. logo materiale
Pris pr. sæson  5.000

Logo på buggy efter nærmere  
aftale.  Ekskl. logo materiale
Pris pr. sæson  (aftales) 
 

Buggy (golfvogne)

På drivingrange,
bil til boldopsamling

Sponsormuligheder:
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Logo under range afstandsmarker-
ing  

Pris pr. sæson2.500,-

Logo på skilt ved bold bakke
Pris pr. sæson 2.000,- 
 

Driving Range
Udslagsmåtter

Driving Range
Afstandsskilte

Logo på skilt
Pris pr. sæson (aftales)  
 

Parkeringsskilt hul 1

Sponsormuligheder:
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Logo på træningsbolde
Min. antal bolde aftales
Pris pr. sæson  (aftales)

Logoplade på bord
Pris pr. sæson 1.500,- 
 

Bænkesæt på 18 huls bane

Driving Range 
Bolde

Sponsormuligheder:

Klokke på hul 9, 11 eller 16

Logo på skilt. 
Pris pr. sæson (aftales)
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Logo og link på
norddjursgolf.dk
Pris pr. sæson 2.000,-

Logo på skilt”
Pris pr. sæson 1.000,- 
 

Turneringssponsor
Særlig eksponering mulig
Pris pr. sæson 5.000,- 
 

Turneringssponsorat

Hjemmeside

Reklameskilt 
Parkeringsplads

Sponsormuligheder:

http://norddjursgolf.dk


Norddjurs Golfklub
Nordkystvejen 10, 8961 Allingåbro 
Tlf.: 8648 0700 
E-mail:  sponsor@norddjursgolf.dk 

www.norddjursgolf.dk 


