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Brug sponsorerne  

- de støtter os 
 

Renoveringen af P-pladsen er nu tilendebragt, dog mangler vi at skifte ca. 100 hækplanter, 

der er gået ud. Det betyder, at Sponsorudvalget nu kan tegne reklameskilte til P-pladsen 
samtidig med at vi fornyer aftalerne med alle vores sponsorer. 

 

STOR TAK til alle jer frivillige, der har hjulpet med at renovere P-pladsen, sprede sten, 

plante hæk, producere pæle og opsætte dem mv., samt har vedligeholdt under hækkene i 
løbet af året.  

Også en stor tak til Christian Guldberg fra HH Metal & Rør, der har sponseret alle stålpæle og 

stålplader. 

 

Selv om sæsonen nu er på reduceret blus, så kan vi alle fortsat benytte vores sponsorer og 
fortæller dem, at det bl.a. er på grund af deres sponsorat i golfklubben, at vi bruger dem. 

 

Sponsorudvalget medlemmer er: 

Bendt Jensen 2013 7611; Erling V. Andersen 6054 5751; Finn Helveg Petersen 4026 2528; 

Frank Lau 2070 9420; Arne Sigtenbjerggaard 2713 1501; Frans Andersen 4091 1974; 

Kirsten Meisner 4087 2123; Kurt Espesen 4018 3497. 
 

 

Stor tak til alle vores sponsorer 
 

                         

 

                        

http://www.ac-as.dk/
http://andersbove.dk/
http://www.artusbyg.dk/
http://www.baunegolf.dk/
http://www.bdo.dk/da-dk/kontorsteder/vejle
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http://www.bjarne-steen.dk/
http://bravotours.dk/
http://www.bsm-reklame.dk/
http://www.bcfu.dk/
http://campusvejle.dk/
http://canon.dk/
https://www.djs.dk/privat/
http://www.tandjelling.dk/
http://www.edc.dk/toerring/
http://gfforsikring.dk/
http://hhmetal.dk/
http://www.hk-hornsyld.dk/energi
http://www.hotel-bredehus.dk/
http://jellingbryggeri.dk/
http://www.jellingmusikfestival.dk/
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 Vær opmærksom på de 5 provisionssponsorer: 

- 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 

http://www.martinsen.dk/
https://midspar.dk/
http://www.nybolig.dk/ejendomsmaeglere/midtjylland/nybolig-jelling
http://www.prebenjorgensenhuse.dk/
http://realmaeglerne.dk/Jelling
http://rema1000.dk/
http://skovadvokater.dk/
http://skovdalkro.dk/
http://starck.dk/
http://www.superbrugsen.dk/
http://vejleturisttrafik.dk/
https://verisure.dk/
http://www.wellmore.dk/
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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. 

 
- RealMæglerne – Boligbutikken i Jelling ApS: Provision til Golfklubben, hvis de skal 

sælge dit hus. Forudsætningen er, at du som medlem selv oplyser medlemskabet af 

Golfklubben til RealMæglerne ved vurderingen af ejendommen. 
 

- Bravo Tours:  Provision til Golfklubben for hver golfrejse klubbens medlemmer køber 
hos Bravo Tours. Forudsætningen er, at du gør opmærksom på dit medlemskab af 
klubben. Provisionen er ekstra god, hvis I er en gruppe på 16 personer eller derover. 

Sekretariatet formidler gerne kontakt til Bravo Tours. 
 

- Verisure/Dansikring:  Yder et honorar for hver alarminstallation. 
Kontakt: Rasmus Baun Norup, mail@jellinggk.dk, tlf. 7587 2790. 
 

 

- 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. 
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