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Sebber Kloster Golf Klub: 

 
Sebber Kloster Golf Klubs golfbane er noget ganske særligt: Smukt 
beliggende i et kuperet område, hvor alle golfspillere får masser af positive 
naturoplevelser og en stilhed, som man ikke oplever på mange andre danske 
golfbaner. Golfbanens første 9 huller åbnede i 1992. Klubben råder nu over 
18 hullers bane samt en ratet Pay & Play bane. Endvidere har klubben en 
driving range med overdækning, en indspilsbane, puttinggreen samt egen 
PGA træner. 
 
Klubben har ca. 700 medlemmer incl. en aktiv junior- og ynglingeafdeling. I 
eliteafdelingen spiller førsteholdet herrer i 3. division, andetholdet og 
dameholdet spiller i Kvalifikationsrækken. Klubben besøges hvert år af ca. 
7.500 greenfee spillere fra ind- og udland. 
 
På de følgende sider er der beskrevet et udpluk af de sponsorater, som 
virksomheder kan tegne i klubben.  
 

Hvad tilbyder vi 
 
Vi kan altid tilpasse sponsoratet til dine ønsker, uanset om det drejer sig om 
et mindre sponsorat eller et af de større 
Til alle typer sponsorater kan der selvfølgelig tilkøbes en spilleret, et 
flexmedlemsskab eller long distance m.v. se nedenfor 
 
Ring eller skriv en mail, hvis du skulle være interesseret til et af 
nedenstående medlemmer af sponsorudvalget, eller kontakt kontoret 

 
Alle priser er inkl. normale trykomkostninger til fremstilling af de enkelte 
reklamebudskaber. Dog leverer sponsorer trykklare pdf-filer til de 
pågældende opgaver. 
 
Da Sebber Kloster Golf Klub ikke er momsregistreret, indeholder priserne 
ikke moms. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Udpluk af sponsorater 
 
Udpluk af sponsorater med indhold: 
 
Reklame på hjemmeside kr. 1.500.- pr år indeholdende:  

 
• Firmanavn på sponsortavle ved klubhus 

• Logo og link på SKG`s hjemmeside 

• Logo på skærm i klubhus 
 

 
Reklame på 1000 stk Driving Range bolde kr. 4.000,- pr år indeholdende: 
 

• Firmanavn på skilt ved Driving Range 

• Firmanavn på sponsortavle ved klubhus 

• Logo og link på SKG`s hjemmeside 

• Deltage med 1 hold med 4 spillere til sponsormatch  

• 1 stk greenfeebillet for Pay & Play gældende for 1 sæson 
 

 
Teestedsponsorat kr. 6.400 pr år indeholdende: 
 

• Firmanavn på teestedskilt (herre-dame) 

• Firmanavn på sponsortavle ved klubhus 

• Logo og link på SKG`s hjemmeside 

• Deltage med 1 hold med 4 spillere til sponsormatch  

• 5 stk greenfeebilletter 

• 1 stk greenfeebillet for Pay & Play gældende for 1 sæson 
 
 

 
Navn på flag på for – eller bagni på18 huls banen. kr. 18.400.- pr år indeholdende: 
 

• Eksponering på GolfBox ved alle hit på Sebber Kloster Golf Klub ( anslået 25.000 hits 
pr år ) 

• Firmanavn på flag 

• Firmanavn på baneskilt 

• Firmanavn på golfbox for – eller bagni 

• Firmanavn på sponsortavle ved klubhus 

• Logo og link på SKG`s hjemmeside 

• Logo på skærm i klubhus 

• Deltage med 1 hold med 4 spillere til sponsormatch  

• 15 stk greenfeebilletter 

• 1 stk greenfeebillet for Pay & Play gældende for 1 sæson 
 
 



 
 

 
 
 

 
Teestedsponsorat med reklame på 3 teesteder incl. flag kr. 7.700 pr år indeholdende: 
 

• Firmanavn på 3 stk flag 

• Firmanavn på 3 stk teestedsskilte 

• Firmanavn på sponsortavle ved klubhus 

• Logo og link på SKG`s hjemmeside 

• Logo på skærm i klubhus 

• Deltage med 1 hold med 4 spillere til sponsormatch  

• 8 stk greenfeebilletter 

• 1 stk greenfeebillet for Pay & Play gældende for 1 sæson 
 
 

 
 
EKSEMPLER PÅ TILKØB: 
 
Greenfeebilletter ifb. m/sponsorat pr stk kr. 175,- 
5 g. greenfeebilletter ifb. m/sponsorat kr. 800,- 
10 stk  do kr. 1.500,- 
Spillerettigheder incl. fri  bolde på Drivingrange kr.  5.800,- 
Flexmedlemsskab, fra kr. 750,- 
Spillerettighed long distance kr.  2.500,- 
Golfringen kr. 900,- 
Deltagelse  for 1 ekstra hold til sponsormatch kr. 500,- 
Brugsret til 1 Buggy 10  gange kr. 1.750,- 

 
 

Sponsorudvalg 
 
 
Formand     
Leif Harboe    Bjarne Svendsen 
Tlf.: 4019 4578   Tlf.: 2527 0200 
Mail: sponsor@sebbergolf.dk  Mail: sponsor@sebbergolf.dk 
 
 
Knud Dahl    Henning Kusk Larsen 
Tlf.: 2085 3220   Tlf.: 2140 7632 
Mail: sponsor@sebbergolf.dk   Mail : sponsor@sebbergolf.dk 
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