
Sponsorprogram 2018 
 

 
Programmet for 2018 er sammensatt av ulike eventer som inngår i vårt nettverksprogram.  
I løpet av året vil vi holde flere forskjellige eventer som vi håper passer inn i deres travle 
hverdag.  
 
Påminnelser og påmeldinger vil bli sendt ut fortløpende.  
For deltagelse på sponsorturen er påmeldingsfristen satt til 1. august.  
Alle påmeldinger sendes til kim@sgk.no  
 
Velkommen til 2018 / Kickoff 
Hvor/Når: Torsdag 22/3 kl 1900 på Farmhouse 
Vi ønsker alle gamle og nye samarbeidspartnere velkommen tilbake til golfklubben etter en 
lang vinterdvale. Noen av dere har vært her gjennom vinteren på simulatorene, mens andre 
har hvilt seg i form.  
Vi starter kvelden med en felles middag og noe godt i glasset. Vi informerer da om arbeid 
som vi har gjort over vinteren og går gjennom programmet for sesongen.  
Videre så har vi laget en mini-messe hvor vi har invitert inn representanter fra de ulike 
golfprodusentene vi samarbeider med der dere kan få prøve alt dere vil av utstyr og snakke 
direkte med dem som lager de forskjellige. Det vil være gjester fra Galvin Green, Callaway, 
Titleist mm som stiller hos oss denne kvelden.  
Dette er og en ypperlig mulighet til å sikre seg nytt utstyr til «sponsorpris» hos oss.  
Velkommen skal dere være 
 
Blest Liga 
Hvor/Når : mai-september 
Vår partner Blest AS vil og i år drive vår sponsorliga. I 2017 hadde vi 14 lag med, og vi har 
alltid plass til flere her.  
Turneringen er en matchplay turnering/fourball og spilles i stableford format.  
Dere kan jevnlig oppdatere dere på tabellen via nettsiden vår 
https://www.sgk.no/sponsorer/blest-liga/  
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Åpningsturnering 
Hvor/Når: UTSATT i påvente av Baneåpning 
Årets første golfturnering for de fleste. SGK inviterer alle partnere som har denne 
turneringen i pakken sin til en flott dag på golfbanen.  
Det vil i år være en individuell Stableford turnering der vi premierer de 3 beste og den mest 
uheldige.  
Det vil og være en Proshop Challenge på hull 10 
Mer informasjon om dato kommer.  
 
Lunsjgolf 
Hvor/Når: SGK 29/5 kl 1200 
Nytt for året. Ta en halv dag på jobb og møt opp til en felles lunsj før vi sammen tar en runde 
golf. En uhøytidelig runde golf på formiddagen og du er hjemme før noen merker du har 
vært borte. Med utslag kl 1200 
 
Frokostgolf 
Hvor/Når SGK kl 0630 
En klassiker. Frokostgolfen er en herlig tradisjon. Det serveres egg&bacon kl 0630 før vi 
spiller en 9hulls turnering og samles til en kaffe før vi starter dagen. En super måte å våkne 
på og en personlig favoritt.  
 
Sponsortur  
Hvor/Når Lumine Golf Resort Barcelona 19-23 september 
Årets sponsortur går nye veier. Etter flere år i Portugal ser vi etter en ny destinasjon, og vi 
lander i år på Lumine. Lumine har 2 18 hulls baner og en 9 hull bane. Klubben hadde i 2017 
både Challenge Tour og kvalifiseringen til Europa touren så det mangler ikke på kvaliteten 
her. Turen vil inkludere 2 kvelder sammen og fri golf for alle deltagere. Vi har og sikret oss 
direkte fly hjem slik at turen nordover igjen ikke skal bli en byrde for slitne sjeler.  
Årets høydepunkt! 
 
Sponsormesterskapet 
Hvor/Når SGK Fredag 5/10 kl 1300 
Hvem er den beste golferen i nettverket? Med shotgun start kl 1300 vil vi kåre årets 
champion golfer. Det vil være en bedre middag på kvelden og premiering for årets sesong. 
Her vil vi og premiere årets vinner av Blest Ligaen.  
 
Simulator og Pizza 
Hvor/Når SagenHuset i desember 
Flere spiller simulator i vinter månendene. Vi vil i siste i de siste ukene i desember finne en 
passende dato for en sponsor turnering. Vi ønsker og å ha dette i 2017, men hadde liten 
påmelding. I år prøver vi igjen, og da blir det en fin kveld når mørket setter inn.  


