Sandnes Disc Golf Klubb

MÅL ÅRET 2020

HVEM ER VI?
Sandnes Disc Golf Klubb består i dag av
175 medlemmer, og vedlikeholder og
driver Sandnes Discgolf Park, en bane som
holder nasjonalt konkurransenivå.
Vi har som mål å bli Norges største disc golf
klubb og ha en bane med internasjonal
standard for å kunne arrangere
internasjonale turneringer.

Øke interessen for sporten blandt
juniorer(under 18 år)
Bygge ny bane for juniorer/nybegynnere
Øke medlemsantall med 25%

VÅRE MEDLEMMER
Vi har medlemmer i fra hele Rogaland i alle
aldersgrupper. Nivået varierer fra
nybegynnere til utøvere som representerer
Norge i EM og VM.

+10,000

175 M

TOPP 3

RUNDER DISC GOLF SPILT
I PARKEN I 2019

175 MEDLEMMER PR.
01.03.2020

EN AV NORGES STØRSTE
DISC GOLF KLUBBER

STØTTE FRA SPONSORER
Støtte vi får inn fra sponsorer og samarbeidspartnere går til
vedlikehold og utvikling av Sandnes Disc Golf Park, utvikling av
klubben og utvikling av våre medlemmer.
Vi gjør det meste av vedlikehold selv, i samarbeid med
Sandnes Kommune. Det betyr at det er mange dugnadstimer
lagt inn i klubben allerede. Vi håper på å kunne stille med godt
og trygt utstyr under dugnader.

TOPP 6
GRUNNER TIL Å BLI SPONSOR
1. Eksponer din bedrift til et nytt
marked.
2. Bli en del av en ny klubb sin
utvikling og ha fordelen av å
være en viktig
samarbeidspartner i
utviklingsfasen.
3. La dine ansatte få oppleve en ny
type teambuilding.
4. Få tilgang til en ny
nettverkingsarena.
5. Sandnes Disc Golf Park har
spillere i fra hele Norge på
besøk i løpet av sesongen.
6. Bli markedsført gjennom hele
sesongen via premier i
turneringer.

FOR HELE FAMILIEN
Disc Golf er en sport som passer for alle uansett alder og
nivå. Det er sosialt, aktivt, kjekt og utfordrende.
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