
  

Vill du hjälpa Sveriges bästa juniorer att nå sina mål? 

Ringenäs GK är Sveriges bästa juniorklubb i golf! Inte nog med det, vi är dessutom Hallands bredaste juniorklubb! 

 

Detta har vi uppnått genom en långsiktig och medveten satsning på såväl elit som bredd inom juniorverksamheten. 

Alla, oavsett ambitionsnivå, ska kunna känna sig hemma och välkomna i klubbens juniorverksamhet.  

 

Bland resultaten under 2014 finns följande: 

 Silver i Lag-EM 

 Brons i Lag-VM 

 Brons i individuella klassen på Lag-VM 

 Guld i Skandia Cup (motsv. till Junior-SM)  

 Silver i Junior-SM Match 

 Seger i Finnish International Junior 
Championships 

 Seger i division 1 för damer och avancemang till 
Elitserien 

 3 spelare på Europatourtävlingen Helsingborg 
Open 

 

Vi har tre huvudsakliga idrottsliga målsättningar för klubben inför 2015, utöver individuella målsättningar: 

 Vinna SM-Guld i Elitserien för damer 

 Avsluta året som nr 1 på rankingen över Sveriges juniorklubbar 

 Vara Hallands största juniorklubb i den breda tävlingsverksamheten 

 

Den ökade satsningen och omfattningen av klubbens verksamhet kostar mer i form av fler tävlingar, resor, läger och 

mycket mer träning. Ringenäs Golf AB har gått in som en garant i satsningen men vi har behov av och önskar att fler 

företag och privatpersoner hjälper oss att nå våra mål. 

Vi erbjuder nu två olika sponsorpaket riktade till företag som känner att de vill ge juniorerna stöd och möjlighet att 

utvecklas och nå sina mål.  

 

Företagspaket A 

Företagets logotyp efter texten ” Vi hjälper Ringenäs juniorer att nå sina mål” i alla medlemsmail. 

Företagsnamnet på skylt vid drivingrangen. 

Inbjudan till Ringenäs GKs elitgolfares Pro-Am.  

Bagbricka som visar att du är med och sponsrar juniorerna. 

Uppdatering av juniorernas resultat via mail. 

9 000:- exkl. moms 

 

Företagspaket B 

Företagsnamnet på skylt vid drivingrangen. 

Inbjudan till Ringenäs GKs elitgolfares Pro-Am. 

Bagbricka som visar att du är med och sponsrar juniorerna. 

Uppdatering av juniorernas resultat via mail. 

4 500:- exkl. moms 

För mer information eller tecknande av sponsorpaket vänligen kontakta: 

Jan-Olof Svensson  Martin Engström 

Ordförande Ringenäs GK  Ordförande Junior- och Elitkommittén, Ringenäs GK 

070-373 00 80   070-725 03 09 

janolof.svensson@imap.se  martin.engstrom@med.lu.se  
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