
www.golfnatverk.se

ett unikt samarbete mellan 6 klubbar med fokus på ditt företagMedlemsavgift i nätverket
12 000:- exkl. moms

Gäller för medverkande för 2 personer vid varje tillfälle i programmet

Kontakta din respektive klubbkontakt för mer info.

PROGRAM 2017

Aktivitet        Plats    Datum   Tid
1 Kick Off / Föreläsare           Vasatorps GK   8 mars   11.30-15:00
2 Träningsdag              Söderåsens GK   21 april   11:30-15:00
3 Företagsfinalen              Rya GK    18 maj   10:30-sent
4 Föreläsare (Golfmuseet i LA)           Landskrona GK   6 september  11.30-15.00
5 Spel + Speed Dating            S:t Arild GK   6 oktober  11:30-15:00
6 Gåsmiddag och underhållning       Mölle GK    8 november  Kvällsaktivitet

När, var, hur och med vem ska du göra affärer 2017?

För oss är det viktigt med fokus på affären. Träffarna inleds alltid med B2B där två personer
från ditt företag ges möjlighet att nätverka med övriga företag. Efter B2B delen fortsätter 
nätverkandet under mer avslappnade former enligt nedan program
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1. Vasatorps GK - Kick Off
Nordvästra Skånes Golf & Företagsnätverk (NSGF) kommer att rivstarta i mars 
på Vasatorps Golfklubb. Vi inleder dagen med att presentera NSGF och mer 
ingående gå igenom årets aktivitetskalender. Därefter får alla deltagande 
företag 2-3 minuter för att presentera sig. Innan den gemensamma lunchen 
så avslutas förmiddagen med ett föredrag av Svenska Golfförbundets ord-
förande Christer Bergfors som kommer att prata om arbetet inom förbundet, 
golfens trender och det omdebatterade friskvårdsbidraget.

2. Söderåsens GK - Träningsdag
På våra golfklubbar jobbar några av Sveriges bästa golftränare och det ska 
vi ta vara på, för er skull. Ni får möjlighet att checka av er sving och utrustning 
tillsammans våra tränare som även ger er tips och råd som kan ta ert spel till 
helt nya nivåer. Vill du prova på golf? Då är det ett ypperligt tillfälle att testa 
denna dag. Dagen kan mycket väl bli nyckeln för att toppa formen inför näs-
ta nätverksträff, Företagsfinalen, eller starten på ditt nya liv som golfare!

3. Rya GK - FÖRETAGSFINALEN!
Den populära tävlingen där företag/sponsorer från respektive golfklubb får  
nätverka, äta god mat och samtidigt tävla om fina priser och den åtråvärda 
förstaplatsen som den bästa golfsponsorn.

4. Landskrona GK - Nätverksträff och föreläsning
På denna träffen kommer vi att starta med en nätverkslunch där ni får möj-
lighet att lära känna varandra bättre, samt att knyta nya relationer för lång-
siktiga affärer. Efter lunchen kommer vi att få en rundvandring på Svenska 
Golfmuseet av intendent Hasse Bergdahl som kommer att berätta om golfens 
historia samt möjlighet att få prova på hickorygolf för de som vill.

5. S:t Arild GK - Två klubbor och en putter
Under denna nätverksträff kommer ni få testa er sociala förmåga samt sätta 
ert närspel på prov. Vi går en runda på S:t Arild berömda korthålsbana, med 
endast tre (två) klubbor och en putter i bagen. Därefter lär ni/vi känna var-
andra genom en teambuildingsövning. Allt för att lära känna nya potentiella 
kunder/partners/leverantörer som leder till lyckade affärer i framtiden.

6. Mölle GK - GÅSAMIDDAG OCH UNDERHÅLLNING!
Det sägs att ett skratt förlänger livet och att golfare lever längre. Vad hän-
der om man skulle kombinera dessa två under en kväll? Det kommer att bli 
en kväll att minnas för livet. På Mölle GK kommer det serveras en fantastisk 
gåsamiddag och underhållning därtill. En kväll där vi bland annat summerar 
säsongen som gått och blickar fram emot 2018!

G O L F K L U B B

S:t Arild

VÅR IDÉ

Att genom ett unikt samarbete 
mellan 6 golfklubbar med erkänt 
hög kvalité vidga kontakterna 
för företagen och tillsammans 
bygga ett nätverk över kommun-
gränserna. 

Fokus är gemenskap, att skapa 
affärer och mervärde för delta-
gande företag med en naturlig 
anknytning till golf i grunden.


