
OPSTART FRA KUN KR. 2.500,-

STÆRK TIL BLA. SPONSORPLEJE

SIKKER GRAFISK STIL HELE VEJEN IGENNEM
KORT FRA TANKE TIL HANDLING

GOD ENERGI OG REKLAME FOR KLUBBEN



LAV SELV PROF GRAFIK
DANSK GRAFIK

SYSTEM

Det er MEGET enkelt at bruge!
Systemet sørger for, at det er professionelt hver gang, og du får den fil, du har brug for 

til facebook, hjemmeside, avis, tryk eller print.

DU KAN LAVE EN PLAKAT PÅ 2 MINUTTER!

Hør mere om hvordan på tlf. 30 33 44 15 
- vi giver gerne gode råd og ideer!

VIBORG GOLFKLUB   .   SPANGSBJERG ALLÉ 50   .    8800 VIBORG   .   TLF. 8667 3010   .   MAIL@VIBORGGOLFKLUB.DK

Onsdag d. 15. marts kl. 16.30

Opstart for juniorerne

Turneringen spilles som en kvalifikationsturnering, hvor 
alle tilmeldte klubbers medlemmer kan spille sig til en 
placering på en af de 5 Ranglister og dermed kvalificere 
sig til klubbens Abacus Klubcup hold.

Her kan der skrives en takketekst til sponorer eller noget andet...

OPMÆRKSOM PÅ AT

Greens er
lukkede
indtil solen
kommer
frem

Greenkeeperen fjer skiltene når det sker

Nu starter
juniortræningen igen
Alle er velkomne torsdag den 3. april kl. 17.00

Har du spørgsmål er du
velkommen til at ringe til Martin
på 30334415

Golf & burger
Kom ind og prøv vores saftige
burger efter runden

Du får den for kun kr. 59,-
inkl. en fadøl eller sodavand

Vi præsenterer
Ugens spiller
Peter Kristensen fra vore juniorer
har forbedret sig vildt i år

Peter har spillet golf i 3 år
og hans store idol er
Thorbjørn Olesen

ÅBEN HERREDAG I KALØ
TORSDAG DEN 17. AUGUST 2017

I forbindelse med at klubben fejrer 25 års jubilæum afvikler herreklubben en
åben herredag torsdag den 17. august med gunstart kl. 16.00
for alle interesserede herrer

Matchen er en 18 hullers stableford i 3 rækker

Der er nærmest flaget på alle par 3 huller
Der er længste drive på hul 3
Der er nærmest flaget i 2 slag på hul 16.

Der er præmier til de 3 bedste i hver række samt lodtrækningspræmier
hvor alle har en chance.

Der vil under runden være lidt baneforplejning og drikkevarer
sponsoreret af Royal Unibrew.

Efter runden servere Café På Toppen en lækker herrebuffet.

Pris pr. person 200 kr.

Greenfee er gratis for gæster

Så hvis ikke du vil gå glip af en fed herrematch
så tilmeld dig hurtigt på golf.dk eller ved at sende en mail til
kontor@kaloegolf.dk med navn og DGU-nummer.

Med venlig hilsen
Herreklubben

EN KYLLINGEBURGER
OG EN ISKOLD FADØL

EFTER RUNDEN

 129,-
GÆLDER HELE UGE 24

SÅ STARTER JUNIORTÆNNINGEN
TORSDAG DEN 10. MARTS KL. 17.00

VI SES!

GOLFKLUBPAKKEN



Vi sørger for et flot design til din klub

Derefter kan alle, I giver adgang fremstille professionelt grafik til klubbens kommunikation.

Klubben vil ikke være afhængig af en person med grafiske evner.

Alle kan finde ud af det - og hvert projekt tager ikke mere end 2 minutter at lave.

PLAKATER   FACEBOOK   SPILLERPROFILER   SPONSORPRÆSENTATIONER   ROLL-UPS   BANNERE   BORDSKILTE   MM.

LAV SELV PROF GRAFIK
DANSK GRAFIK

SYSTEM
GOLFKLUBPAKKEN



Ans Vognmandsforretning

  www.aaskov-golfklub.dk

Åskov Golfklub præsenterer

Vi takker for støtten fra vore gode sponsorer.

Hver mandag fra 1. april og til  30. oktober mødes 
vi til gode, hyggelige, forfærdelige matcher.

Det er konkurrence, hygge og godt sammenhold.

Meld dig tilvia golfbox eller kontakt
Jørgen Pedersen 86868686
hvis du lige vil vide lidt mere

DEN GODE HERREKLUB
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BASISPAKKEN INDEHOLDER

Design og sikring af ensartet 
og professionelt look

Tilretning af klubbens
sponsorlogoer som golfbolde, 
så det bliver meget nemt og 
professionelt at promovere 
klubbens sponsorer.

Logoikoner af alle klubbens 
afdelinger, så et klik kan 
ændre skabelonen til 
f.eks. “Juniorer”

LAV SELV PROF GRAFIK
DANSK GRAFIK

SYSTEM
GOLFKLUBPAKKEN

SPONSORBOLDE

DESIGN KLUB IKON LOGOER

MULTISKABELON
Kan dække rigtig mange behov for hele klubben.

HUSK! Du bestemmer, hvad du skriver, billedet og hvilket klubikon du bruger.



Ans Vognmandsforretning

  www.aaskov-golf-
klub.dk

TILLYKKE
med din flotte 1.plads

Du og dit hold viste vejen foran alle de andre hold, 
og har nu retten til at kalde jer

ÅRETS GULDVINDERE

Men husk! titlen er kun til låns, og næste år
gør vi det hele en gang til.

Tak fordi I deltog og er partnere i Åskov Golfklub.
Jeres støtte betyder meget for vores golfklub!

På sponsorudvalgets vegne

Michael Nielsen

2018 SPONSOR
TURNERINGEN

SP O N S OR

Ans Vognmandsforretning

aaskov-golfklub.dk

Åskov Golfklub - mere end bare en golfbane!

Telefon 2887 9107 

Hvad giver bedre
kvalitetstid
med konen, 
“kællingen”, 
madammen?

(book tid via golfbox)

Ans Vognmandsforretning

  www.aaskov-golfklub.dk

Åskov Golfklub præsenterer

Vi takker for støtten fra vore gode sponsorer.

Hver mandag fra 1. april og til  30. oktober mødes 
vi til gode, hyggelige, forfærdelige matcher.

Det er konkurrence, hygge og godt sammenhold.

Meld dig tilvia golfbox eller kontakt
Jørgen Pedersen 86868686
hvis du lige vil vide lidt mere

DEN GODE HERREKLUB
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Ans Vognmandsforretning blev grundlagt i 1957 
af Jens og Astrid Mortensen. 

Firmaet bliv i 1998 overtaget af de nuværende 
ejere Inge Mortensen og Bente Stokholm.
Der er idag ansat 19 medarbejdere i 
Ans Vognmandsforretning. 

Vores kerneområder er entreprenør kørsel 
samt kran- og blokvognskørsel.

Blåbærvej 6
8643 Ans
Tlf: 86 87 00 39
mail@avans.dk

medlem 87-102

Åskov Golfklub præsenterer

Vi takker for samarbejdet.

ANS VOGNMANDSFORRETNING

VI HÅBER DU HAR NYDT BANEN 15
Søren Pedersen
Per Enevoldsen

Hans Christian Andersen
Kjeld Rasmussen

BORRIS EL MATCH
D. 19.08.18

- og på gensyn!

BORRIS EL MATCH
D. 19.08.18

- mere end bare en golfbane! - mere end bare en golfbane!

Overgangen fra 2018 til 2019 bliver mærkbar for vores fremtidige
kommunikation og måden vi gør det på i alle medier...

nyt design mod nye tider...

For at opnå en større ensartethed i
klubbens fremtidige markedsføring, det
være sig til pressen, intern i huset,
medlemmerne imellem, udvalgsinfo osv.,,
har vi nu afstemt linien fremadrettet.
Der er således oprettet skabeloner som
skal anvendes ved alle budskaber - både i
og udenfor klubben.
Vi synes selv at det er flot, og det er
samtidigt meget let at bruge for den
enkelte, når et budskab skal ud til alle...

Ans Vognmandsforretning

  www.aaskov-golfklub.dk

Vigtig info eller se lige her

Jeg har været medlem siden start-
en 1991. Elsker det, at du udover at 
kan spille mod andre også virkelig 
kan spille “mod” dig selv.

OVERSKRIFT 
LIGE HER SOM 
MAN HAR LYST 
TIL OG VIL

- mere end bare en golfbane!
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Skabelonerne kan laves så der er ekstra 
baggrundsfarve at skifte imellem - som vist her 
ved “Match-bordskilt-skabelonen”

Sandetvej 19 . 7280 Sdr. Felding . DGU-klub nr. 107 Tlf. 2887 9107 . sekretariat@aaskov-golfklub.dk

- mere end bare en golfbane!
www.aaskov-golfklub

Hovedpartnere i Åskov Golfklub

Velkommen til Åskov Golfklub

Mere end bare en golfbane. Sådan lyder vores slogan, fordi vi er en lille 
hyggelig klub med et stort socialt samvær. I Åskov Golfklub er der plads 
til alle - også vores gæster, som vi sætter stor pris på.

Vi er stolte af vores bane, som er spilbar hele året rundt, og vi glæder os 
over, at både store og små, medlemmer og besøgende hver dag kan få 
nogle hyggelige timer på golfbanen i Åskov Golfklub. 

Vi har altid god plads på golfbanen, og er klar til at modtage nye med-
lemmer. Vi håber, at du her på hjemmesiden, kan finde det du leder efter 
- ellers skal du ikke tøve med at kontakte os. 

 

Rigtig god fornøjelse her og ikke mindst på banen.

Sandetvej 19
7280 Sdr. Felding
Tlf. 2887 9107
sekretariat@aaskov-golfklub.dk

DGU-klub nr. 107

- mere end bare en golfbane!
www.aaskov-golfklub

Hovedpartnere i Åskov Golfklub

Velkommen til Åskov Golfklub

Mere end bare en golfbane. Sådan lyder vores slogan, fordi vi er en lille 
hyggelig klub med et stort socialt samvær. I Åskov Golfklub er der plads 
til alle - også vores gæster, som vi sætter stor pris på.

Vi er stolte af vores bane, som er spilbar hele året rundt, og vi glæder os 
over, at både store og små, medlemmer og besøgende hver dag kan få 
nogle hyggelige timer på golfbanen i Åskov Golfklub. 

Vi har altid god plads på golfbanen, og er klar til at modtage nye med-
lemmer. Vi håber, at du her på hjemmesiden, kan finde det du leder efter 
- ellers skal du ikke tøve med at kontakte os. 

 

Rigtig god fornøjelse her og ikke mindst på banen.

Golfentusisasten
Åløkkevej 12
8600 Silkeborg

Att. Peter Petersen

- Mere end bare en golfbane! 

OVERSKRIFTER 
Brødtekster 

OVERSKRIFTER 
Brødtekster 

- Mere end bare en golfbane! 

”Små statements 
I få linier her” 

- mere end bare en golfbane!

- mere end bare en golfbane!

- mere end bare en golfbane!
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Brevpapir-layout Powerpoint-layout Logo brug
Ans Vognmandsforretning

Åskov Golfklub præsenterer

Lidt forklaring til 
overskriften

i det område her

FÆNGENDE FIN
OVERSKRIFT

- mere end bare en golfbane!
  www.aaskov-golfklub.dk

Roll-up skabelon

LAV SELV PROF GRAFIK
DANSK GRAFIK

SYSTEM
GOLFKLUBPAKKEN

FRA BASIS TIL KOMPLET

Sammen finder vi præcis din klubpakke 30 33 44 15 



KUN KR.

1.000,-

LAV SELV PROF GRAFIK
DANSK GRAFIK

SYSTEM
GOLFKLUBPAKKEN

GOLF & BURGER
KUN KR. 250,- I HELE UGE 28

ET GODT SOMMERTILBUD!

UDSIGTEN FRA HUL 3 PÅ VORES BANE I DAG...
DFJKBNKJKJNBJB

STORT TILLYKKE

HOLE-IN-ONE
87-222 BENT MADSEN

D.28. MAJ 2016 PÅ HUL 3

God golfrunde!

Vi giver en gratis
og iskold fadøl til
din greenfee
i dag...

Hvad giver bedre
kvalitetstid

med konen, “kællingen”, 
madammen?

(book tid via golfbox)

God golfrunde!

Vi giver en gratis
og iskold fadøl til
din greenfee
i dag...

God golfrunde!

Vi giver en gratis
og iskold fadøl til
din greenfee
i dag...

God golfrunde!

Vi giver en gratis
og iskold fadøl til
din greenfee
i dag...

1200x900 kun text 
statement

1200x900 med billede 1200x900 hole-in-one

1200x1600

1200x900 kun text med 4 forskellige baggrunde

coverbillede
profilbillede

EKSEMPEL FACEBOOK PAKKE



RING  30 33 44 15

JEG ER KLAR MED GODE RÅD OG IDEER

Jeg har hjulpet sports- og golfklubber siden 1991

med venlig hilsen 

Tom Georgi

LAV SELV PROF GRAFIK
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