
Ringenäs Golfklubbs kontaktpersoner: 
Martin Engström, Ordförande, 070 - 725 03 09, martin.engstrom@capio.com 
Thomas Lindström, Golfutvecklare, 070 – 858 44 33, thomas.pro@ringenasgk.se   

Vill Du bidra till att förverkliga en OS-dröm? 
 

Tänk dig… 

… året är 2020 och du sitter hemma i soffan och kollar på OS från Tokyo, Japan. Spelformen är som en 

vanlig tourtävling, 72 hål slagspel fast utan cut. Vi alla på Ringenäs GK väntar med stor spänning för 

att få följa vår klubbmedlem som satsat allt på detta de senaste åren!  

Det är nu Du ska vara stolt över Du hjälpt golfaren till sin dröm… 
 

Vissa juniorer hos oss på Ringenäs GK drömmer om just OS och vi önskar att fler vill hjälpa dem i sin 

satsning mot sina tuffa mål! För att börja drömma om OS och tuffa målsättningar är kärleken till 

golfen viktig, vilket gör att DITT stöd även går till knattarna och de yngre juniorerna. 

Därför fortsätter vi vår starka satsning på Ringenäs Golfklubbs juniorer och elitspelare som tidigare 

under 2000-talet har uppnått följande: 
 

1 st Lag SM Guld 

3 st Lag EM Guld 

1 st Lag EM silver 

1 st Lag EM brons 

1 st Lag VM silver 

1 st VM brons 

1 st Lag SM Guld 

2 st SM guld 

2 st SM silver

Den ökade satsningen kostar dock mer pga. fler tävlingar, resor, läger och mycket mer träning. 

Ringenäs Golf AB går in som en garant i satsningen men vi ser gärna att fler företag och 

privatpersoner hjälper juniorerna att nå sina mål. 
 

Företagspaket A 

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

Företagsnamnet på tavlan i klubbhuset. 

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 tavlan i klubbhuset. 

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 
 

Familjepaket 

Inbjudan till Ringenäs GKs elitgolfares Pro-Am. 

Bagbricka som visar att du är med och sponsrar juniorerna. 

Uppdatering av juniorernas resultat via mail. 

300:-/person eller 500:-/ familj. 
 

Vi hoppas på Ditt stöd och ser fram emot din inbetalning på bankgiro 5844-6089. 

Skriv Ditt/Ert namn på inbetalningen och att det gäller Juniorernas Supporterklubb. 

År 2015 hade vi 2 st spelare på Europatouren 

och 4 st Skandia Cup (SM under 16 år) final 

vinster och mycket mer.  Det är kanske svenskt 

rekord, men både våra juniorer vill vidare – Med 

ER hjälp, kan det bli en verklighet! 
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