
 
 

 

Til alle sponsorer i Vestfyns Golfklub 

 

        Glamsbjerg, den 8. maj 2016 

 

24 Timers golf – Le Mans 

 

En helt ny golfturnering har set dagens lys, idet vi i Vestfyns Golfklub lægger bane til denne 

turnering som bliver golfens svar på Le Mans. Turneringen afvikledes for første gang i 2015 og 

blev en stor succes – både for de spillere der deltog, men også for de mange tilskuere som i 

løbet af aftenen var underholdt da de selvlysende golfbolde som en slags Ildfluer var at se rundt 

om på banen. 

 

Fredag den 17. juni klokken 16.30 lyder startskuddet til dette års Le  

Mans, hvor der de næste 24 timer vil blive spillet golf. Lørdag den 18.  

juni klokken 16.30 bliver det sidste slag slået og det vindende hold  

kan kåres i bedste Le Mans stil. 
 

I forbindelse med denne match vil vi gerne tilbyde dig som sponsor,  

mulighed for at sætte fokus på jeres virksomhed.  
 
 

Hele området inde i gården vil blive omdannet til en markedsplads, hvor din virksomhed bl.a. 

får mulighed for at have en stand eller udstille jeres virksomhed og jeres produkter. Vi håber på 

den måde at der vil blive være mange gode tilbud til de tilskuere der kommer forbi. 

Som en del at dit sponsorat tilbyder vi dig en sådan plads gratis. Du kan både have en stand 

der er bemandet eller det kunne også være en ubemandet stand hvor du udstiller dine 

produkter eller opsætter plancher der sætter fokus på din virksomhed. 

 

Der er også mulighed for at købe dit eget hold, som består af tre spillere. De vil så under hele 

matchen spille i tøj med din virksomheds reklame på.  
 

Der er allerede udsendt en pressemeddelelse til div. dagblade og medier, både lokalt og 

nationalt. Det samme gælder for annoncer, som har været og fortsat bliver indrykket i landets 

aviser. 

PRO- og daglig leder Michael Skjerbek i Vestfyns Golfklub forventer mange besøgende den 17. 

og 18. juni. Michael oplyser endvidere at der allerede har været stor interesse og at der er 

allerede mange hold tilmeldt. 

 

Sidste års vindere, som var sponseret af hvidevare butikken  

Eldorado i Tommerup, stiller også op i år for at forsvare  

deres titel.  

 
 

Din virksomhed har naturligvis også mulighed for at deltage  

i selve matchen eller som nævnt kan I også vælge at være  

Sponsorer for et af de deltagende hold. 
 

 

Lidt om selve matchen. Alle golfspillere kan deltage.  

Dog kræver det at man har et handicap på max 32.  

Hvert hold består af 3 spillere, som man tilmelder samlet. Med i greenfee er bl.a. forplejning, 

lige som at der bliver mulighed for overnatning i klubben. 

Når mørket falder på bliver alle greens oplyst. I forbindelse med matchen bliver der mulighed 

for at købe golfbolde der lyser, således at man kan finde sin golfbold i mørket. Det er klubbens 

nye Proshop OJ Golf der vil forestå salg af golfbolde med lys.  

 



 
 

 

 

 

En af betingelserne for at kunne deltage er, at ens golfbag  

skal godkendes inden start. Der vil bl.a. være krav om at  

der skal være monteret lys på ens bag, så de spillere der  

er på banen om natten tydeligt kan ses af de øvrige spillere. 
 

Vi håber meget på din virksomheds opbakning. Vedlagt er  

et skema som du kan bruge til at tilmelde din virksomhed,  

herunder bestille plads samt notere dine ønsker og  

bemærkninger. 
 

Vi vedlægger også en kopi af en af de annoncer som pt bliver indrykket i landets golfaviser i 

forbindelsen med 24 timers golf – Le Mans. 

 

På forhånd tak for din virksomheds opbakning. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Michael Skjerbek                        Hans Jensen 

PRO & Daglig leder  Bestyrelsesmedlem/Sponsoransvarlig 

Tlf.: 6372 1920  Tlf.: 4016 9127 

 

 


