
Sandnes Disc Golf 
Klubb

Den mest
voksende sporten

i historien! 

Kontakt oss

Hvem er vi
Sandnes Disc Golf Klubb består i dag
av over 400 medlemmer (pr.
01.01.2022). Vi vedlikeholder og driver
en av verdens mest spilte Disc golf
baner: Sandnes Disc Golf Park, med 
 over 120.000 runder spilt i året. 

Vi har som mål å ha en bane med
internasjonal standard for å kunne
arrangere internasjonale turneringer,
samtidig som vi kan tilby aktiviteter
for alle spillernivåer.

Jan Magne Østebø
+47 911 31 629

Caroline Egeland
+47 924 10 978

Ørjan Brekke
+47 970 38 237

Epost:
post@sdgk.no
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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.

Støtte fra
sponsorer

Discgolf blir spilt av folk i alle aldre, i hele
regionen. Noen spiller for gøy med venner og
familie, mens andre spiller på et
turneringsnivå. Som sponsor hos oss når du
ut til et bredt marked i en positiv setting.

HVEM BRUKER BANEN 

MÅL FOR ÅRET 2022

Vi tilbyr en sport for
alle, et miljø for alle
og en plass å trives

GRUNNER TIL Å BLI SPONSOR

Eksponer din bedrift til et nytt marked. 
La dine ansatte få oppleve en ny type
teambuilding.
Få tilgang til en ny nettverkingsarena.
Sandnes Disc Golf Park har spillere i fra
hele Norge på besøk i løpet av sesongen.
 Bli markedsført gjennom hele sesongen
via premier i turneringer.  
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Ny baneplanlegging
Avholde NM i pargolf i samarbeid med
Sola Frisbeeklubb.
Utvikling av juniorer
Utvikling av kunnskap i klubben
Avholde aktiviteter for alle medlemmer
Utvide samarbeid med eksterne partnere

EN AV NORGES STØRSTE KLUBBER SPONSORPAKKER I FRA 5000 KR. OVER 120.000 SPILTE RUNDER I 2021 


