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Välkommen	till	säsongen	2019	
 
Degeberga-Widtsköfle Golfklubb är känd i hela Golfsverige som en riktigt vacker och utmanande 
golfbana. Genom åren har klubben varit värd för flera nationellt stora tävlingar. Vår 18 hålsbana - 
Slottsbanan - med sin öppna och speciella inland-links karaktär är uppbyggd på ren sandjord vilket ger 
en lång spelsäsong. Generösa fairways kantade av vajande rödsvingelruff som tillsammans med 
naturliga talldungar ger en mjuk inramning av hålen. Vår korthålsbana, en 9 håls par 3 bana med hål 
från 90-160 meter håller väldigt hög klass. Den har utvecklats som en mycket populär Pay & Playbana 
och är perfekt för en snabb runda, nybörjargolf eller extra träning av inspel och puttning. 

 
2019 kommer vi fortsätta vår satsning på att locka ungdomar till sporten. Golfen är en fostrande sport 
och vi ser det som vår uppgift att lära ut golf till ungdomarna på ett sådant sätt att de kan ha nytta av 
det under hela sitt liv. Vårt samarbete med Furuboda Folkhögskola erbjuder regelbunden handigolfträ-
ning för personer med funktionshinder. 
 
Vår populära Företagsgolf arrangeras för våra sponsorer och samarbetspartners. Tre deltävlingar över 
9 hål och finalspel över 18 hål på Slottsbanan med mingel och fika vid varje tillfälle. Regerande mästare 
är Eltjänster i Degeberga som 2018 tog hem det fina vandringspriset i glas från Åhus Glashytta och en 
ansenlig mängd green-fee checkar som kan användas till golfspel med kunder och samarbetspartners! 
 
Vi har golfens Miljödiplom sedan 2008. Vi prioriterar miljöfrågor vid skötsel av vår bana och i allt annat 
arbete runt verksamheten. 
 
I klubbhuset finns ett effektivt konferensrum med trådlöst internet och videoprojektor tillgängligt för 
våra sponsorer. Klubben har 2018 ca. sexhundra medlemmar och vi gästats av omkring femtusen 
greenfee golfrundor! Exponering hos oss ger alltså ett stort genomslag!  
 
Genom att erbjuda aktiviteter och exponering – paketerade i Guld, Silver, Brons eller Specialpaket hop-
pas vi att det skall vara intressant för er att inleda, uppgradera eller förlänga ett avtal med oss. På nästa 
sida finns en sammanfattning av våra erbjudanden.  
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Vi erbjuder – beroende på vilket paket du väljer.	
Reklamplatser som når köpstarka konsumenter och företag 
• Länk till er hemsida på www.dwgolfklubb.se Genom uppmaningar till klubbens medlemmar och 

gäster att stödja våra sponsorer finns det via länken möjlighet att för dem enkelt komma i kon-
takt med företaget.  

• Reklamskyltning vid infart, på tee, på flaggor eller på andra ställen på anläggningen. 
• Reklamerbjudande och exponering till medlemmar via DWGK Medlemsnytt.  
• Plats i klubbhusets sponsorhörna. Här får företaget möjlighet att visa material och information 

om produkter som kan locka medlemmar och gäster till nya affärer. 
Spel på Slottsbanan 
• Greenfee-checkar för spel på DWGK som gäller alla 

dagar hela året. Bjud in Era kunder, personal eller fö-
retagskontakter till en heldag på golfbanan, eller dela 
med Er till bekanta.  

• Spelbricka som gäller för obegränsat fritt spel hela 
året för en person. 

• Möjlighet att köpa extra greenfeecheckar till med-
lemspris. 

• Företagsgolf – lagtävling 2-mannalag bäst boll. 3 deltävlingar över 9 hål och finaltävling över 18 
hål. Lunch/fika ingår. Vandringspris och greenfeecheckar på prisbordet! 

Möten och mingel 
• Fri tillgång till klubbens konferensrum med plats för upp till 20 personer. Projektor och trådlöst 

bredband finns på plats till förfogande.  
• Lunch på avskild plats i restaurang om så önskas. 
• Träffa kollegor och golfare på företagsgolfen. 
• Boka firmafest, kick-off, kundmöten eller andra sammankomster i vår restaurang. Krögaren läm-

nar offert och förslag! 

Paket/prislista 

Reklam/aktivitet Brons Silver Guld 
Länk till er hemsida på www.dwgolfklubb.se  Ja Ja Ja 
Reklamskyltning vid infart * Ja Ja Ja 
Reklamskylt på tee, på hålflaggor eller på anläggningen. * Nej Ja Ja 
Plats i klubbhusets sponsorhörna.  Ja Ja Ja 

Reklamerbjudande och exponering till medlemmar via DWGK Med-
lemsnytt.  

Nej 1 2 

Greenfee-checkar /alternativt spelbricka 10/0 15/1 30/2 
Köp av 5 greenfee-checkar till medlemspris Ja Ja Ja 
Företagsgolfen, 2-mannalag bäst boll/fyr boll 1 1 2 
Tillgång till konferensrum med wi-fi och videoprojektor Ja Ja Ja 
Paketpris (reklamskatt enligt lag f.n 7,65% tillkommer)  6 000kr  10 000 kr 16 000 kr 

* Skyltkostnad tillkommer 
 
Har ni andra önskemål kan vi komma överens om ett Avtal Special som passar just dig. Vi kan t.ex. 
erbjuda grönt-kort utbildning, tävlingar och prova-på dagar/kvällar med PRO! 
 
Välkommen till Degeberga Widsköfle Golfklubb / Styrelsen 


