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FREDERIKSSUND GOLFKLUB 

Frederikssund Golfklub blev stiftet i 1974, som klub nr. 46 i Danmark, og siden er 

medlemstallet vokset til mere end 900 medlemmer, hvilket gør det til en af Frede-

rikssunds største sportsklubber. 

Frederikssund Golfklub er anlagt i naturskønne omgivelser, lige på den anden side af 

Roskilde Fjord, med et fantastisk view over fjorden og Frederikssund by. 

Klubben råder over en 18 huls bane, en 9 huls pay & play bane, nogle fantastiske 

træningsfaciliteter med overdækkede udslagssteder og separate putting greens og 

indspilsområder. Samt et stort og moderne klubhus, med restaurant/selskabslokaler 

og en moderne proshop. 



HOVEDSPONSORAT 

Med et hovedsponsorat i Frederikssund 

Golfklub får du både 2 medlemskaber og 

maksimal promovering af dit firma. 

Klubben har som tidligere skrevet mere 

end 900 medlemmer og samtidig gæster 

mere end 3.000 greenfeespillere klubben 

årligt. 

I pakken er ligeledes 2 medlemskaber af  

Frederikssund Erhvervsnetværk, som 

klubben driver.  

Erhvervsnetværket mødes 10 gange år-

ligt, fra kl. 06.45 til 08.30, hvor der er 

fokus på personlig udvikling. 

 

DET FÅR DU 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

2 stk. medlemskaber 

2 stk. Erhvervsklub medlemskaber 

50 Greenfee billetter 

Hovedbanner på klubbens hjemmeside 

25 lektioner hos klubbens pro 

Company Day for op til 50 personer 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering  

      med 8 pladser 

Annonce i klubblad og årsmagasin 

 

 

KR. 100.000,00 
Pr. år. ekskl. moms 



EAGLE SPONSORAT 

Med et Eagle sponsorat i Frederikssund 

Golfklub får du både 2 medlemskaber og 

maksimal promovering af dit firma. 

Klubben har som tidligere skrevet mere 

end 900 medlemmer og samtidig gæster 

mere end 3.000 greenfeespillere klubben 

årligt. 

I pakken er ligeledes 2 medlemskaber af  

Frederikssund Erhvervsnetværk, som 

klubben driver.  

Erhvervsnetværket mødes 10 gange år-

ligt, fra kl. 06.45 til 08.30, hvor der er 

fokus på personlig udvikling. 

 

DET FÅR DU 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

2 stk. medlemskaber 

2 stk. Erhvervsklub medlemskaber 

25 Greenfee billetter 

Hovedbanner på klubbens hjemmeside 

10 lektioner hos klubbens pro 

Company Day for op til 50 personer 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering  

      med 4 pladser 

Annonce i klubblad og årsmagasin 

 

 

KR. 75.000,00 
Pr. år. ekskl. moms 



BIRDIE SPONSORAT 

Med et Birdie sponsorat i Frederikssund 

Golfklub får du både 1 medlemskaber og 

maksimal promovering af dit firma. 

Klubben har som tidligere skrevet mere 

end 900 medlemmer og samtidig gæster 

mere end 3.000 greenfeespillere klubben 

årligt. 

I pakken er ligeledes 1 medlemskaber af  

Frederikssund Erhvervsnetværk, som 

klubben driver.  

Erhvervsnetværket mødes 10 gange år-

ligt, fra kl. 06.45 til 08.30, hvor der er 

fokus på personlig udvikling. 

 

DET FÅR DU 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

1 stk. medlemskaber 

1 stk. Erhvervsklub medlemskaber 

15 Greenfee billetter 

Hovedbanner på klubbens hjemmeside 

10 lektioner hos klubbens pro 

Company Day for op til 50 personer 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering  

      med 4 pladser 

Annonce i klubblad og årsmagasin 

 

 

KR. 50.000,00 
Pr. år. ekskl. moms 





BOLDSPONSORAT ( PRIS ER FOR 3 ÅR ) 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Eksponering ved logo på 12.000 træningsboldene 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

10 stk. greenfee billetter  

KR. 45.000,00 
Ekskl. Moms, (prisen er for alle 3 år. 

 

LEDIG  FRA 2020 

TEESTED OG GREEN 
Eksponering på klubbens sponsortavle 

Eksponering på ét herre teested 

Logo på flag på green 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

KR. 9.500,00  
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

 

 

 

 

SOLGTE OG LEDIGE HULLER 

Hul 1  DL RENGØRING   Hul 10  MØBELBØRSEN 

Hul 2       Hul 11  LOKALAVISEN 

Hul 3       Hul 12   

Hul 4  FRI BIKESHOP    Hul 13   

Hul 5  PORSDAL & NIELSEN   Hul 14   

Hul 6       Hul 15   

Hul 7  KIA FREDERIKSSUND   Hul 16  FISCHER MASSAGE 

Hul 8       Hul 17  MALER ELGAARD 

Hul 9       Hul 18  REALMÆGLERNE 



FLAG PÅ PUTTINGGREEN 
Eksponering på klubbens sponsortavle 

Eksponering ved logo på 9 flag på putting green (max. 18) 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

5 stk. greenfee billetter  

KR. 9.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

DANSKE BANK  

REKLAME I HULKOP PÅ PUTTINGGREEN 
Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

5 stk. greenfee billetter  

KR. 9.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

TEESKILT PÅ NORDBANEN 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Eksponering ved logo på valgt teested 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

KR. 3.000,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 



FLAG PÅ NORDBANEN 
Eksponering på klubbens sponsortavle 

Logo på flag på 9 greens 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

5 stk. greenfee billetter  

KR. 10.000,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

REKLAME PÅ ÉN BUGGY 
Eksponering på klubbens sponsortavle 

Eksponering ved logo på sider og front 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

5 stk. greenfee billetter  

KR. 7.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

 

 

 

SOLGTE OG LEDIGE BUGGY 

Buggy 1      Buggy 5 CARLSBERG DANMARK 

Buggy 2 HANDELSBANKEN   Buggy 6 

Buggy 3 JYSKE BANK    Buggy 7 

Buggy 4 PORSDAL & NIELSEN   Buggy 8 



REKLAME PÅ STARTERHUS 
Eksponering på klubbens sponsortavle 

Reklameskilt på døre eller side (skilt leveres af sponsor) 

Banner på klubbens hjemmeside 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering med 2 pladser 

Logo i klubbladet  

5 stk. greenfee billetter  

KR. 9.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

 

SOLGTE OG LEDIGE PLADSER 

Venstre  side bagerst 

 

Venstre side forrest   

   PROFIL REKLAMEGAVER  

2 døre   

   PEUGEOT 

Højre side mod teested 



1/4 SIDE ANNONCE I KLUBBLAD 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Logo i klubbladet  

 

KR. 2.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

1/1 SIDE ANNONCE I KLUBBLAD 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Logo i klubbladet  

 

KR. 7.000,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

1/2 SIDE ANNONCE I KLUBBLAD 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Logo i klubbladet  

 

KR. 4.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

REKLAME PÅ INFORMATIONSTAVLEN 

Fast billede eller videoreklame på informationstavlen  

      (45 sek. ad gangen i én frame af 5)  

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Logo i klubbladet  

KR. 3.000,00 
En sektion af 5 mulige, Kr. 1.500,00 pr. ekstra sektion 

ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 



ERHVERVSMEDLEMSKAB 

Medlemskab af golfklubben 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Logo i klubbladet  

10 stk. greenfee billetter 

Frie øvebolde på drivingrange 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering, 2 pladser 

 

KR. 12.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

ERHVERVSMEDLEMSKAB PLUS 

Medlemskab af golfklubben 

Gæst med gratis 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Logo i klubbladet  

10 stk. greenfee billetter 

Frie øvebolde på drivingrange 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering, 2 pladser 

KR. 15.000,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 

ERHVERVSMEDLEMSKAB MINI 

Medlemskab af golfklubben, 9 huls banen 

Eksponering på klubbens sponsortavle 

Banner på klubbens hjemmeside 

Logo i klubbladet  

5 stk. greenfee billetter 

Frie øvebolde på drivingrange 

Deltagelse i den årlige sponsorturnering, 1 plads 

 

KR. 7.500,00 
ved 3-årig aftale, pr. år. ekskl. Moms 





Grundlaget for Frederikssund Golfklub er, og har altid været, at skabe en klub, hvor 

alle kan føle sig velkommen, og klubben har formået at forme en klub, hvor både 

motionsgolferen og eliteudøveren side om side kan trives og få et positivt udbytte af 

sporten. 

 

Selve baneanlægget er samtidig af høj kvalitet, og ligger i naturskønne omgivelser, 

med en fantastisk udsigt ud over Roskilde Fjord. 

 

Golfklubben råder over, 

• 18 huls bane i et let kuperet terræn 

• 9 huls pay & play bane i kuperet terræn 

• Drivingrange med overdækkede udslagssteder 

• 2 x 9 hullers puttinggreen 

• Separat indspils træningsområde med bunkers 

• God og hyggelig restaurant med udsigt over Roskilde Fjord 

• Velassorteret Proshop 

 

Alt dette har gjort Frederikssund Golfklub til en attraktiv klub, ikke kun for motions-

spilleren, men også elitespillerne har fået øjnene op for de kvaliteter klubben kan 

tilbyde, hvilket gjorde, at klubben i 2013 kunne hjemtage det første danmarksme-

sterskab for hold. 

 

 

DET ER HER DU OG DIN VIRKSOMHED KOMMER IND I BILLEDET 

 

For at Frederikssund Golfklub kan opfylde sine ambitioner er det en nødvendigt at 

skabe et større netværk af sponsorer og samarbejdspartnere. 





Formand for Sponsorudvalget 

John Christiansen  

Telefon 2871 3530 

Direktør 

Jørgen Bundgaard  

Telefon 3059 9500 

Formand 

Michael Tøgersen  

Telefon 2811 4449 


