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Kære medlem 

Efter overstået forhåbentlig god ferie er det igen tid til at få gang i golf spillet.  Til orientering 
er der fortsat mulighed for Hole-in-one præmier. 
 

Ved alle årets officielle klubturneringer: 
- Middelfart Sparekasse er sponsor for de to første Hole-in-one på hul 12. Hver får en 

kontant gave på 5.000 kr. 
- Hotel Tyrol, St. Johann i Østrig er sponsor for hole-in-one. Præmien til 1 person er 

6 dages hotelophold med ½ pension på Hotel Tyrol og 4 stk. green fee mm. - værdi ca. 
600 Euro. 

Ved alt spil på 18 hullers banen, hvor der er en markør med DGU-kort med på 
flighten. 
- Pleasure Wine, Jelling er sponsor for hole-in-one. Præmien er en 1 fl. Cognac, der 

udleveres ved næste Generalforsamling. 
 
 
For sponsorudvalget skal vi i gang med planlægningen af sponsoraktiviteterne for 2018. Det 
omfatter bl.a. kontakt til alle vores sponsorer inden årets udgang.   
 
For at vi løbende kan fastholde og tiltrække ny sponsorer er det vigtigt at medlemmerne 
bruger klubbens sponsorer og dermed støtter dem når de støtter os. Det er vigtigt at du 
fortæller de pågældende firmaer, at sponsoratet i Golfklubben har været medvirkende til eller 
afgørende for at du handler hos dem.  

Vi har eksempler på sponsorer som intet har hørt fra medlemmerne over et helt år. Det gør 
det selvfølgelig meget sværere for sponsorudvalget at få en økonomisk god aftale. 

Sponsorindtægterne har derfor stor betydning for klubbens samlede økonomi og i den 
generelle opbakning og omtale af Golfklubben, og dermed også for dig som medlem. 
Sponsorerne kan ses på http://jellinggk.dk/ eller nederst i denne information. 
 

Vi har sponsorer der yder provision til klubben: 

- RealMæglerne – Boligbutikken i Jelling ApS yder en provision til Golfklubben når 
dit hus er solgt. Forudsætningen er at du som medlem selv oplyser medlemsskabet af 
Golfklubben til RealMæglerne ved vurderingen af ejendommen. 
 

- Bravo Tours yder en provision til Golfklubben for hver golfrejse klubbens 
medlemmer køber hos Bravo Tours. Forudsætningen er at du gør opmærksom på dit 
medlemskab af klubben. 
 

- Verisure/Dansikring, yder en et honorar for hver alarm installation. Kontakt: Søren 
Porsbøl: mail@jellinggk.dk eller 7587 2790. 
 

- Erhvervsparken A/S, Jelling giver provision for hver gennemført opbevaring af bil 
og flyttegods (ca. 10 m2). Forudsætningen for at yde provision er, at lejer selv 
oplyser kendskab til Erhvervsparken via Jelling Golfklub. Det er ikke et krav at man er 
medlem af JGK. Kontakt: Viggo Steffensen, viggo@jellingnet.dk, tlf. 2046 1490. 
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- GF-Forsikring – Trekantområdet yder en éngangsprovision for hver tegnet police 
(hver enkelt forsikring) blandt alle private forsikringer. Forudsætningen er at du skal 
oplyse medlemskabet af golfklubben, hvis ikke du bruger blanketterne i sekretariatet. 
Kontakt: gftrekantomraadet.dk, trekantomraadet@gfforsikring.dk, tlf. 7592 3655. 

 

Har du spørgsmål eller bemærkninger så kontakt Søren Porsbøl eller en af undertegnede. 

Sponsorudvalget i Jelling Golfklub 
Bendt Jensen, 2013 7611, Erling V. Andersen, 6054 5751, Finn Helveg Petersen 4026 2528 
Frank Lau, 2070 9420, Kurt Espesen 4018 3497.    

Tak til alle sponsorer 
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