
Sälenfjällens GK
Sponsorskap, reklamytor och kommersiella rättigheter



Fjällgolf  sedan 1978
Sälenfjällens Golfklubb grundades 
1978 och har sedan dess varit en 
populär sommaraktivitet i norra 
Europas största turistområde. 

Här välkomnas du av en lugn och 
trivsam atmosfär i äkta fjällnatur, 
med roliga och kuperade 
utmaningar. Banans 18 hål är av 
fjäll- och skogskaraktär.

Golfbanan är en komplett 
anläggning med driving range, 
träningsgreen, golfshop, 
omklädningsrum, kansli, golf  pro, 
café och uthyrning av golfbilar och 
vagnar.



En golfklubb i utveckling

SFGKs styrelse har huvudfokus på att öka 
antalet medlemmar och greenfeegäster.
Medlemsantalet har de senaste åren ökat från 
300-350 till 460 medlemmar under 2021. Vi 
ser även en markant ökning bland 
greenfeegäster som ökat från ca 2000 till 3 
000 st. Både regionalt och nationellt är detta 
fortfarande relativt blygsamma siffror och vår 
bedömning är att en fortsatt 
tillväxt kommande år.

För att nå våra mål går allt överskott i 
klubben till banfrämjande åtgärder; tex 
banpersonal, fler och bättre maskiner, 
ungdomsverksamhet för att säkra 
återväxten samt att skapa ett brett 
engagemang bland medlemmarna i 
klubben. Detta är basen för en stabil 
verksamhet.
Vi utökar med fler tävlingar för att locka 
spelare från andra regioner.



Spelförbättrande åtgärder hål 10-18

Under hösten 2021 genomfördes den största ombyggnation av banan sedan Sälenfjällens GK byggdes... ett stort projekt som 
finansierades av externa partners.

Syftet med arbetet var förbättra spelytorna på hål 10-18 med fokus på att bredda och jämna till ruffområden för att göra banan 
mer lättspelad samt renovera diken, dränering och Tees.



Fakta
18 hål med fantastisk utsikt över fjällen

Ranch, PRO och övningsområde

Aktiv ungdomsverksamhet för barn och 
ungdomar i Sälen med omnejd

460 Medlemmar (+25%)
• 40% av medlemmarna bosatta i 

kommunen

3000 Greenfeegäster/år (+30% på 2 år)
• Flest gäster vecka 28-35

• Flest gäster från mellan och södra 

Sverige samt Norge

8000 Registrerade rundor 2021



Sälenfjällen på sommaren
Sedan flera år tillbaka efterfrågar fler en aktiv semester i fjällen även på sommarhalvåret.

För att möta efterfrågan på en aktiv sommarsemester i den fantastiska fjällmiljön görs det nu en historisk satsning 
på barmarkssäsongen av skidanläggningarna där man bl a utvecklar trailcykelleder, pumptracks, klätterpark, 

padeltennisbanor och äventyrsgolf.



Sponsorstruktur
✓ Grundpaket

✓ Hålsponsor

✓ Greenfee-paket

✓ Tävling

Övrigt:

✓ Reklamtavlor och golfbilar

✓ Scorekortet

✓ Driving Range

✓ Puttning Green

✓ Juniorverksamhet



Grundpaket
Ger dig och ditt företag:

• Plats med länk på klubbens hemsida

• Plats på sponsortavla

• Möjlighet att komma med 
erbjudanden i klubbens nyhetsbrev

• Möjlighet att komma med 
erbjudanden på vår Facebook sida

Pris SEK 5 000

* Ev. kostnad för framtagning 
material, produktion, tryck och 
montering tillkommer 



Grundpaket + Hålsponsor
Som Hålsponsor exponerar du ditt företag för 
en aktiv målgrupp i en attraktiv miljö

Hålsponsorskap innehåller följande:

• Plats med länk på klubbens hemsida

• Plats på sponsortavla

• Möjlighet att komma med erbjudanden i 
klubbens nyhetsbrev

• Möjlighet att komma med erbjudanden på vår 
Facebook sida

• Reklamplats vid Tee

• Reklamplats på Next Tee skylt

• Möjlighet att arrangera en företagsgolf  alt 
klubbtävling.

• Friskvård - pröva på golf  med personal och 
kunder till företaget. Inkluderar instruktion 
från klubbens PRO.

Pris SEK 20 000

* Ev. kostnad för framtagning material, 
produktion, tryck och montering tillkommer



Greenfee-paket
Ger dig och ditt företag möjlighet att 
låta gäster, kunder och personal spela
alla dagar i veckan:

• 20 st greenfeebiljetter: SEK 7 000

• 50 st greenfeebiljetter: SEK 15 000

* Gäller under innevarande år



Tävling
Du sponsrar en tävling med möjlighet till 
marknadsföring vid start, prisutdelning och 
aktiviteter på banan.

Tävlingssponsorskap innehåller följande:

• Tävlingens namn innehåller företagets namn

• Exponering i Klubbens tävlingskalender med 
logo

• Marknadsföring vid start och prisutdelning

• Möjlighet att genomföra aktivitet vid ett hål 
under tävlingsdagen (t ex sampling)

• 5 st greenfee som gäller tävlingsdagen för 
företagets medarbetare/kunder

Pris SEK 10 000 (varav hälften går till prisbord)

* Ev. kostnad för framtagning material, 
produktion, tryck och montering tillkommer



Reklamtavlor & Golfbilar
70*100

(700 mm x 1000 mm) 
Tavlorna syns på väg från golfbanan mot parkering 
Pris per tavla SEK 5 000

Stortavla

(2500 mm x 1000 mm)

Tavlorna är dubbelsidiga och placerade mellan parkering 
och banan.
Pris dubbelsidig tavla SEK 10 000 

Enkelsidig tavla SEK 6 000

Golfbilar

Låt ditt företag synas på någon av golfklubbens golfbilar 
med unikt folierat budskap.

Pris per golfbil SEK 15 000

* Ev. kostnad för framtagning av material, produktion, 
tryck och montering tillkommer



Scorekortet
Det finns fyra platser på golfarens 
viktigaste dokument.

Pris SEK 5 000/annonsplats

* Ev. kostnad för framtagning 
material, produktion, tryck och 
montering tillkommer

* Gäller ej tävlingar



Driving Range 1
Som samarbetspartner till Driving 
Rangen får du möjlighet att exponera 
ditt företag vid klubbens 
träningsanläggning

Sponsorskapet innehåller följande:

• Exponering vid bollmaskin

• Exponering på avståndsmarkeringar

• Exponering vid utslagsplats

• Möjlighet att genomföra aktivitet vid 
driving rangen vid valfritt tillfälle (t ex 
sampling)

Pris SEK 30 000 exkl. moms

* Ev. kostnad för framtagning av 
material, produktion, tryck och 
montering tillkommer



Driving Range 2
Som samarbetspartner till Driving Rangen 
får du möjlighet att exponera ditt företag 
vid klubbens träningsanläggning via

Sponsorskapet innehåller följande:

• Reklamskylt på husfasad vid driving range
SEK 15 000

• Exponering vid bollmaskin SEK 6 000

• Exponering på avståndsmarkeringar SEK 
10 000

• Exponering vid utslagsplats SEK 10 000

• Möjlighet att genomföra aktivitet vid 
driving rangen vid valfritt tillfälle (t ex 
sampling) SEK 5 000

* Ev. kostnad för framtagning av material, 
produktion, tryck och montering 
tillkommer



Putting Green
Som samarbetspartner till 
Putting Green får du möjlighet 
att exponera ditt företag vid 
klubbens träningsanläggning

Sponsorskapet innehåller följande:

• Exponering på flaggor

• Möjlighet att genomföra 
aktivitet vid Putting Green vid 
valfritt tillfälle (t ex sampling)

Pris SEK 8 000

* Ev. kostnad för framtagning av 
material, produktion, tryck och 
montering tillkommer



Juniorverksamhet
Som sponsor till klubbens juniorverksamhet 
får ditt företag möjlighet att stötta klubbens 
barn- och ungdomsverksamhet genom att 
alla klubbens juniorer erbjuds fria 
rangebollar.

Ditt företag erhåller rätten att använda sig 
av de goodwillskapande fördelarna i 
sponsringen av juniorverksamheten i 
företagets kommunikation, CSR-arbete, 
sociala medier och på er hemsida.

Sponsorskapet innehåller följande:

• Exponering på klubbens hemsida

• Exponering i klubbhus

Pris SEK 10 000 exkl. moms

* Ev. kostnad för framtagning av material, 
produktion, tryck och montering 
tillkommer


