
Sponsorpakke Øverås Frisbeegolfklubb

Kort om frisbeegolf
Frisbeegolf eller diskgolf spilles som vanlig golf, men man bruker disker
som kastes istedenfor ball og kølle. Man teller antallet kast fra et merket
utkastfelt til “hullet”. Spilleren som bruker færrest kast i løpet av runden
vinner. På permanente baner er hullene metallkurver. Banen består ofte
av 9 eller 18 hull. I Norge har antall baner økt stort de siste årene, og
dette er en idrett i enorm vekst. Vi ser på det som en sport med svært
stort potensiale, som alle kan drive på sine egne premisser. Kostnadene
for en utøver er minimale, og man får kombinert både mosjon,
naturopplevelser og sosialt samvær med konkurranseaspekt.

Klubben
Øverås Frisbeegolfklubb ble stiftet i 2013. Vi har organisert oss gjennom Øverås Idrettslag, og vi har ved 
utgangen av 2018 i overkant av 70 medlemmer, hvorav 40-50 spiller jevnlig. I tillegg er det en god del 
uorganisert aktivitet på banen. Vi har som målsetning å rekruttere enda flere spillere, og håper særlig å få med 
flere barn og unge. 

Banen
Vi utvikler en frisbeegolfbane på Øverås i Vestnes. Vi har som ambisjon å få til
en bane av høy kvalitet, og som gir en god opplevelse for spillere i alle aldre
og på alle ferdighetsnivåer. I 2018 kjøpte vi inn 6 kurver til en egen
nybegynnerbane, og vi ønsker å utvide denne i løpet av 2019. For å kunne
videreutvikle og vedlikeholde banen best mulig, er vi avhengig av økonomisk
støtte. Kurvene er forholdsvis dyre i innkjøp (5000kr), og det trengs utstyr til
klipping og vedlikehold. Vi ønsker også å gi noe tilbake til de bedriftene som
støtter oss, og har derfor satt opp en oversikt over hva vi kan tilby våre
sponsorer.

Hullsponsorat
Pris: Minimum 1 500kr/år for et hull.
Varighet:  Minimum 3 års avtale.
Eksponering og aktiviteter:

• Firmalogo på utkastskilt og kurv på et av hullene på banen. Hvis bedriftene skaffer reklamebanner/ 
beachflagg setter vi også gjerne opp dette på banen. I tillegg logo på felles sponsorskilt og nettside.

• En event pr år der vi kan bidra med inntil to timers innføring/kurs/spill/konkurranse for opptil 20-25 
deltakere. Vi har også selskapslokale tilgjengelig, slik at det eventuelt kan kombineres med mat/fest.

• Mulig ekstra eksponering og samarbeid i 
forbindelse med turneringer. Vi har som 
mål å avholde minst en stor turnering per
år som samler de beste spillerne i landet,
samt flere internasjonale spillere.

• Ta kontakt hvis dere ønsker andre måter 
for samarbeid. 

Andre bidrag
Vi tar også imot mindre bidrag, og alle som 
støtter oss med minimum 1 000kr vil få 
eksponert logo på hjemmeside og sponsorskilt.

Ta kontakt på epost mail@overaasfrisbee.no 
dersom dette kan være interessant for din 
bedrift. 

Øverås Frisbeegolfklubb
www.overaasfrisbeegolf.no 

Eksempel på logoeksponering

   Logo på utkastskilt

mailto:mail@overaasfrisbee.no
http://www.overaasfrisbeegolf.no/


Sponsoravtale Øverås Frisbeegolfklubb

Avtale mellom
Øverås Frisbeegolfklubb 
og 

Firma  ________________________________________

Adresse  ______________________________________

Postnr  ___________ Sted _____________________

Kontaktperson  _________________________________

Epost  ________________________ Telefon  ___________________________
(Faktura sendes på epost)

Beløp per år ___________________  Fra dato ____________   Til dato ____________

Eventuelle tilleggsopplysninger:

Sted/dato/signatur

____________________________ _____________________________
For sponsor For Øverås Frisbeegolfklubb

Beløp vil bli fakturert på forskudd for hele avtaleperioden hvis ikke annet er avtalt. 


