
BUSINESS CLUB





Forsgårdens Business Club är ett smart sätt att skapa nya kontakt- 
ytor och framtida affärsmöjligheter samtidigt som det ger dig en god 
chans att bli en bättre golfspelare.

Att få nätverka på ett naturligt och avslappnat sätt skapar positiva 
möten både på golfbanan och i affärslivet.

Som företagspartner till Forsgårdens Business Club följer en rad 
förmåner och möjligheter att medverka på klubbaktiviteter.

Vi har idag tre partnerpaket, brons, silver och guld, där du väljer 
det innehåll som passar dig och ditt företag bäst. Kontakta oss om 
du har några frågor kring din kommande medverkan i Forsgårdens  
Business Club.

Välkommen till Forsgårdens Business Club.

Moms tillkommer på samtliga prisangivelser.

Bli företagspartner! Företagspartner Brons
• Medlemskap i Forsgårdens Business Club
• Aktivitetsprogram för året presenteras separat
• Försäsongsträning med klubbens golftränare
• Frukostmöte med golfspel
• Events som till exempel föreläsningar, padel eller indoor golf
• Golftävlingar med generösa prisbord
• Synlig logga på hemsidan och vid drivingrangen
• Custom fitting med någon av våra tränare
• Fritt nyttjande av klubbens gym
• Möjlighet att erbjuda medlemmar och partners olika förmåner
• Fritt nyttjande av konferenslokalen
• 1 st spelbricka för klubbens samtliga 27 hål, möjlighet till fritt 

spel alla dagar
• Rangekort 40 drag med 25 bollar i varje

 Pris 15 000:- 



Företagspartner Silver
• Medlemskap i Forsgårdens Business Club
• Aktivitetsprogram för året presenteras separat
• Försäsongsträning med klubbens golftränare
• Frukostmöte med golfspel
• Events som till exempel föreläsningar, padel eller indoor golf
• Golftävlingar med generösa prisbord
• Synlig logga på hemsidan och vid drivingrangen
• Custom fitting med någon av våra tränare
• Fritt nyttjande av klubbens gym
• Möjlighet att erbjuda medlemmar och partners olika förmåner
• Fritt nyttjande av konferenslokalen
• 2 st spelbrickor för klubbens samtliga 27 hål, möjlighet till fritt 

spel alla dagar
• 2 rangekort 40 drag med 25 bollar i varje

 Pris 30 000:- 

Företagspartner Guld
• Medlemskap i Forsgårdens Business Club
• Aktivitetsprogram för året presenteras separat
• Försäsongsträning med klubbens golftränare
• Frukostmöte med golfspel
• Events som till exempel föreläsningar, padel eller indoor golf
• Golftävlingar med generösa prisbord
• Synlig logga på hemsidan vid drivingrangen
• Custom fitting med någon av våra tränare 
• Fritt nyttjande av klubbens gym
• Möjlighet att erbjuda medlemmar och partners olika förmåner
• Fritt nyttjande av konferenslokalen
• 4 st spelbrickor för klubbens samtliga 27 hål, möjlighet till fritt 

spel alla dagar
• 4 rangekort 40 drag med 25 bollar i varje

 Pris 60 000:- 





Exklusiva företagstävlingar
Som företagspartner kan vi anordna exklusiva företagstävlingar som 
ytterligare stärker ert varumärke bland era affärspartner. 

För att ditt företagsevent ska bli lyckat är allt från förberedelser till 
genomförandet viktigt. Vi hjälper dig med allt för att ditt företagse-
vent blir ett lyckat arrangemang. 

Vi tar hand om anmälan av era kunder om ni önskar, vi checkar in alla 
vid ankomst, bokar/sätter upp tält på banan, ordnar med elverk, ställer 
upp golfbilar, förbereder för tävlingar på olika hål på banan, hjälper 
till med förslag på prisbord, vi hjälper till med scoreinmatning och vi 
hjälper gärna till vid prisutdelning. 

Priser varierar beroende på antal deltagare och om ni väljer att ge-
nomföra arrangemang på Slottsbanan eller Kungsbanan. 

Prisexempel:
Full shotgun start på 18 hålsbanan för 72 deltagare.  
Pris 60 000:- 

Full shutgun start på 9 hålsbanan för 36 deltagare.  
Pris 18 000:-

Välkommen med din eventförfrågan.



Aktiviteter Forsgårdens Business Club 2022

Februari

Mars

Maj

April

• Indoor Golf

• Handboll Aranäs vs Sävehof 

• Padelträning / Padelspel 

• Fri Custom Fitting Golf Lesson

• Indoor Golf

• Träning med Personlig tränare och bodyscreening 

• Golfträning Kickoff med våra tränare

• Föreläsning med hemlig gäst

• Spel på annan bana i södra Sverige* 

• Golfträning med våra tränare

• Heldag med Titleist 

• Golftävling ”BC golfen” - 9 håltävling med frukost och lunch

• Fredagsfrukost med föreläsare på temat mental träning. 

• Spelstrategi träning på banan med Fanny Sunesson 

(*självkostnad) 



September

Augusti

Juli

Juni

November

December

• Golfträning med våra tränare

• Golftävling ”BC golfen” - 9 håltävling med frukost och lunch

• Spelstrategi träning på banan med Fanny Sunesson

• Golfträning med våra tränare

• Match mot annan klubb på annan bana

• Golfträning med våra tränare

• Golftävling ”BC golfen” - 9 håltävling med frukost och lunch

• Fredagsfrukost med föreläsare

• Finalgolfen! 18 håls tävling med lunch och stort prisbord

• Fredagsfrukost med föreläsare

• Fysträning med Personlig tränare och body screening

• Golfresa till Spanien, Los Naranjos*

• Indoor Golf 

• Julfrukost





Välkommen som företagspartner till Forsgårdens Business Club




