Bangolfklubben
Jönköping

Våra minigolfbanor i Liljeholmsparken och inomhus på
Rosenlund besöks årligen av fler än 20 000 personer!
Visa ditt budskap och ditt varumärke för dem, samtidigt
som du sponsrar en ideell elitförening!

Våra sponsorpaket
Bollsponsor

Hålsponsor

➢

Logo på 100 bollar som
används om och om
igen under hela året

➢

Logo på 1 hål på varje
anläggning totalt 3st

➢

Skylt på fasad/altan som
ses av alla som kommer
till oss.

Exponering på
hemsida

➢

Exponering på
protokoll

➢

➢

Skräddarsydda
företagspaket

Logo och budskap på
1 hål på varje
anläggning, totalt 3st

Vi skräddarsyr ett paket
som passar dig och ditt
företag!

➢

Exponering på protokoll

➢

Exponering på hemsida

➢

➢

Inbjudan till
sponsortävling

Inbjudan till
sponsortävling

➢

➢

1st fri bokning i vår
inomhushall
(värde 2500kr)

15st fribiljetter (värde
1350kr)

➢

25st fribiljetter
(värde 2250kr)

Pris: 10 000kr/år i 3 år

Pris: 3 000kr/år i 3 år

Pris: Offereras

Skylt tillkommer

Vart går sponsringen?

Kontaktinformation

Sponsringen riktas i första hand till
ungdomsverksamheten (tävlingar, läger, aktiviteter)
och i andra hand till medlemsaktiviteter.

bgkjonkoping@gmail.com
Jonas Gustafsson, 070-841 15 63

Bangolfklubben
Jönköping
Kort om föreningen
Vi är en anrik förening (60-talet) med många meriter på högsta nivå och vi har idag spelare som spelar
på landslagsnivå samt ett representationslag i Elitserien. Vi har både elit- och breddverksamhet och
erbjuder en sport som är enkel för både unga och gamla. Därigenom kan vi erbjuda en sport och en
sysselsättning för hela livet!
Vår anläggning är också en mötesplats för såväl ung som gammal med många återkommande besökare
och medlemmar!
Som många andra idrottsföreningar brottas vi med problemet att vi blir färre och färre som driver
föreningen, vilket har gjort att ungdoms- och medlemsrekrytering blivit lidande.
Vi vill med denna satsningen tillbaka till när vi hade en stark ungdomsverksamhet och en tydlig
medlemsrekrytering och vi har redan 2021 påbörjat det med regebundna ungdomsträningar,
deltagande på U-SM och läger.

Ny bana 2022!
På vår anläggning i Liljeholmsparken byggde vi under hösten 2021 en 18-håls tävlingsgodkänd
konstgräsbana/äventyrsgolfbana.
Den nya banan får en fin miljö med vatten, belysning, planteringar och mycket gräs och blir en klar
förbättring av både vårt område och Liljeholmsparken i allmänhet. Det blir alltså en väldigt fin miljö
inte bara för våra besökare utan även förbipasserande, och vi förskönar därmed hela Liljeholmsparken.
Investeringen är den i särklass största i klubbens historia och vi öppnar så fort vädret tillåter under
våren 2022

Kort om själva bantypen
Konstgräs/äventyrsgolf (Minigolf Open Standard) är ett relativt nytt tävlingsunderlag inom bangolfen
och är ett betydligt enklare underlag spelmässigt då spelet bygger på endast en boll (lägre
materialtröskel) och det går snabbt att förstå och ta till sig. Flera bangolfklubbar har de senaste åren
byggt denna typ av bana och har tack vare det och ett nytt arbetssätt kunnat se en trend som gått från
minus på medlemssidan till plus med flera hundra procent då man lyckats få betydligt fler medlemmar i
alla åldrar.
Denna typ av bana samt området i sig är också tillgänglighetsanpassad.

Målet med investeringen
Det enkla och största målet med denna investeringen är att åter bli en livskraftig förening med en stark
och kontinuerlig medlemsverksamhet i allmänhet och ungdomsverksamhet i synnerhet. Vi vill att
ungdomar såväl som vuxna och äldre ska se vår bana som en plats att hänga på vilket ger dem en
meningsfull fritid, en plats i det ideella föreningslivet och framförallt frisk luft ute i en naturskön miljö.
Vi vill erbjuda organiserad kostnadsfri ungdomsträning, prova på-aktiviteter, lägre medlemsavgifter,
diverse medlemsaktiviteter för både nya och etablerade spelare, stöd till läger och tävlingar med mera.

