FÖRETAGSGOLF OCH
SPONSRING
STRANDTORP GK
2010

Sommarvägen, 302 60 Halmstad, 035‐130690
E‐post: kansli@strandtorpgolf.se
Hemsida: www.strandtorpgolf.se

Välkommen till Halmstads
närmsta golfklubb!
•

•

•

När ditt företag arrangerar golf är troligen kvalitet och pris
två nyckelfaktorer för val av arrangör. Hos oss går det att
arrangera en mycket bra företagsgolf till ett konkurrens‐
kraftigt pris.
Banan
Strandtorp GK – En träningsanläggning i världsklass
I golfmeckat Halmstad drivs Strandtorp GK, en utmanande
9‐håls parkbana med träd, vatten och kullar i en lagom
variation. Banan är ritad av arkitekten Per Jacobsson och är
ämnad för nybörjare och amatörer, men även som
träningsbana för den mer erfarne golfaren. Marken är av
förstklassig karaktär och innehåller en speciell sandjord av
samma typ som i Tylösand.
Strandtorp är vidare en utmärkt träningsanläggning med bl a
putting green, driving range med både gräs och mattor,
träningsområde med mål samt pitch‐ och övningsgreen.
Banan mäter 2 000 meter från herrtee och har par 32.
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Perfekt för Företags‐
Kick Off
•

Alla typer av företagsarrangemang med golf som gemensam
aktivitet anordnas på vår anläggning.

•

Shop
De viktigaste produkterna för din golfdag finns i vår shop.

•

Servering
I klubbhuset finns enklare förtäring att tillgå.

•

Banan
9‐hålsanläggning med par 32. slopad av
Svenska Golfförbundet.

•

Drivingrange/Övningsområde
En mycket bra drivingrange med 10 mattor under tak
och 20 utan tak samt övningsgreener för både puttning och
närspelsträning.
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PRISLISTA
FÖRETAGSGOLF 2010
•

ENTIDSSTART: (vardagar, inklusive tävlingsservice)
Första timmen: 5.000:‐ (upp till 28 personer)
Andra timmen: 2.500:‐ (upp till 56 personer)

•

SHOTGUNSTART (vardagar, inkl tävlingsservice, max 60 pers)
Förmiddag (08.30), 10.000:‐
Eftermiddag (12.30‐14.00), 15.000:‐

•

TÄVLINGSSERVICE:
Ingår i ovanstående bokningar
‐ fritt lån av vagnar
‐ incheckning och utskrift av startlista
‐ genomgång av tävlingen
‐ mätning av längsta drive och närmast hål
‐ mottagning av scorekort samt sammanställning av resultatlista.

•

Beat the Pro / Pro Am
Beat the pro competition, är en tävling där spelarna har möjlighet att
möta pron. Detta kan te sig i att pron till exempel möter varje boll på ett
visst hål och utmanar i en närmast hål‐ eller longest drivetävling.

•

FÖR ERA KUNDER SOM INTE SPELAR GOLF:
En timme på rangen med en instruktör. Lån av utrustning och
obegränsat med bollar på rangen. 6‐10 deltagare. 1.200:‐
Två timmar lång clinic med instruktör. Lån av utrustning, obegränsat
med bollar på rangen, putttävling samt närspelslektion. 10‐20 personer.
4.000:‐
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Lokal SPONSRING
•

Tävlingssponsor 2 000 kr + prisbord:
‐ Tävlingen döps efter ditt företag
‐ Du får sätta upp reklamskylt på klubben 70x50 cm
‐ Du får banner på hemsidan under ”Lokala Sponsorer”
‐ Du får under tävlingsdagen tillfälle att göra PR för ditt
företag till klubbens medlemmar
‐ Du ska tillhandahålla ett prisbord till ett värde av 3 000 kr
‐ Du deltar givetvis gratis i tävlingen (ej pristagare)
‐ Du blir under hösten inbjuden till Strandtorp GK:s
sponsortävling…

•

Hålsponsor 10 000 kr:
‐ Hålsponsorskylt (64x15 cm)
‐ Hålflagga (logga)
‐ Bolltvätt (plats för reklamdekal)
‐ Sponsormedlemskap 2010
‐ 10 greenfeebiljetter
‐ 20‐kort på rangen
‐ Du blir under hösten inbjuden
till Strandtorp GK:s sponsortävling…
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Intresserad?
•

Använd någon av nedan kontaktvägar om ni är
intresserade av att sponsra Strandtorps GK eller anordna
ett företags‐ event för just DITT företag….

•

Denny Åberg
Pro

035‐13 06 90, 070‐85 84 205
kansli@strandtorpgolf.se

•

Magnus Månsson
Ordförande

070‐26 60 888
magnus@monsson.se

•

Besök gärna Strandtorp GK:s hemsida för mer information
om klubben: http://www.strandtorpgolf.se

•

Kommersiella villkor
Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser.
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