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Sponsorfordele er gældende i 2023  •  Priser er anført ekskl. moms  •  Priser markeret med * er helt/delvist fritaget for moms

 Hul sponsorat (ét hul på enten Sand, Sky eller Forest) kr. 10.000,-

 10-turs klippekort til golfbil  Pris efter aftale 

 Tee sponsor (50.000 stk. med påtrykt sponsor logo) kr. 30.000,-

 Turneringssponsorat for en klubturnering  kr.     5.000,-

 Bag tag sponsor kr. 10.000,-

 Spillerettigheder  Pris efter aftale *

 Greenfee pakke, 12 stk. hverdage kr. 3.800,- *

 Greenfee pakke, 12 stk. weekend/helligdage kr. 6.240,- *

 Greenfee pakke, 6 stk. hverdage, 6 stk. weekend/helligdage kr. 5.000,- *

 Putting green sponsorat kr. 15.000,-

 Academy Course sponsorat  Pris efter aftale

 Driving range sponsorat  Pris efter aftale

 Driving range bolde (6.000 stk. med påtrykt sponsor logo) Kr. 30.000,-

 Pro-Am hold til Ecco Tour uge 22 (3 pers.)  Pris efter aftale *

 Tøj sponsorat til elite-/regions-/juniorhold kr.     10.000,-

 Træning med PGA Pro  Pris efter aftale

 24 dus. Pro V1 logobolde med sponsor logo kr.     8.000,-

 Lübker VIP voucher til brug i Proshop og Brasserie kr.     8.000,- 

 Trolley sponsorat – logo på 36 udlejningsvogne kr. 15.000,-

 Golf buggy sponsorat Pris efter aftale

 Target Green på driving range Pris efter aftale

Lübker sponsor
Grundpakke 
Ved køb af vores sponsor 
grundpakke til 5.000,- kr. får 
du vist virksomhedens logo på 
Lübker Golf Klubs hjemme-
side samt i Lübker Lodge.
Skiltets størrelse afhænger af 
sponsoratets samlede beløb.

Derudover tilbydes gratis 
deltagelse i VIP Sponsor event.

SPONSORPRISER 2023

L Ü B K E R  G O L F  K L U B  |  2 0 2 3

Tilkøb til grundpakken



Indgåelse af sponsoraftale med Lübker Golf Klub for 2023

Denne sponsoraftale er indgået mellem Lübker Golf Klub og nedenstående sponsor.
Sponsoratet er gældende for 2023.

Der er mulighed for forlængelse af aftalen til 2024.
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Underskrift - ansvarlig hos Lübker Golf Klub Underskrift - sponsor

Sponsor

Sponsoraftalens samlede pris ekskl. moms

Kontaktperson

Sponsoraftale

Bemærkninger/særligt i aftalen

Sponsorater og frivillig indsats modsvares af investeringer

Det beløb som klubben indtjener som værdi af frivilligt arbejde, nettoværdi af sponsorater 
og frivillige gavebidrag vil blive modsvaret 100% af forbedringer, udvidelser, udskiftning eller 

renovering samt nyanskaffelser i relation til golfanlægget, faciliteter og udstyr hertil.
 

Det aftales løbende mellem klubbens bestyrelse og baneejer, hvorledes klubben 
ønsker disse investeringer prioriteret og gennemført.

 
Alle som bidrager med frivillig arbejdsindsats eller frivillige økonomiske bidrag vil således 

kunne se resultatet heraf i de kommende år.


