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Hvem er vi? 
Stensballegaard Golfklub er beliggende i naturrige omgivelser i  

Stensballe, blot fem kilometer fra Horsens. Vi tilbyder et stort golfanlæg 
med 27 huller (3 sløjfer), træningsanlæg med plads til alle, stort klubhus 

med lækre facilitet, er og meget mere.

Vi vil være kendte for at levere gode golfoplevelser for medlemmer og 
gæster, at være klubben med de mange medlemsfordele og en klub  

hvor lokalsamfundet er vores ambassadører.
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Jesper Thorsøe
PGA Professional

Frederik Arildsen
PGA Professional Trainee

Holger Westman
Club Manager

Lotte Olsen
Sekretær/økonomi
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Pakkeoverblik
Birdie partner 
Eagle partner

Albatros partner
Partnermuligheder
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BIRDIE EAGLE ALBATROS

PARTNERMULIGHEDER

KUN 12.000,- KUN 22.000,- KUN 30.000,-
Basis sponsorpakke med 
bla. eksponering, gratis 
begyndermedlemsskab 

og greenfee billetter

Som Birdie sponsor- 
pakke + bla. opgraderet  

eksponering og  
netværksarrangementer

Som Birdie sponsor- 
pakke + mere  

eksponering, træning 
samt branche  
eksklusivitet
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PAKKEN INDEHOLDER

 Eksponering 
 Firma navn/logo, hjemmeside, skærm/tavle ved reception

 Gratis Begyndermedlemskab  
 For alle ansatte og nærmeste familie  
 (værdi kr. 750,-) 

 Mødelokale kan bookes gratis

 10 greenfeebilletter

 2000 ekstra bolde

 Deltagelse i årets sponsorturnering for 1 person 
 Mulighed for deltagelse af 1 gæst (pris kr. 500) 

 Mulighed for sponsormedlemskab  
 For medarbejdere eller nærmeste familie 
 (Pris kr. 6500,- Normalpris 7900,- )

Birdie partner

Birdie pakken

KUN

12.000,-
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PAKKEN INDEHOLDER BIRDIE PAKKEN  

 Fri deltagelse i årets netværksprogram  
 Inkl. forplejning samt 1 stk. Erhvervsklub logopakke

 Opgradering via synlighed, fx: 
 Hulsponsor, Par 3 bane, Puttinggreen, Indspilsgreen, Baneguide,  
 hulkopper, Netværks Golf Sponsor, samt klubtøj og logovand 

 Golf for Alle arrangement  
 Op til 15 personer (1 times træning ved pro + par 3 bane) 

 Invitation til årlig sponsorturnering  
 Inkl. 3 gæster - Sæt dit eget hold

 15 greenfeebilletter  
 Eller Mini Company Day - for 15 personer

Eagle partner

*Samlet merværdi i forhold til Birdie = 20.000 kr.

Eagle pakken

KUN

22.000,-*
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PAKKEN INDEHOLDER BIRDIE PAKKEN  

 Fri deltagelse i årets netværksprogram  
 med ret til at invitere 1 gæst pr. gang. Inkl. forplejning    
 samt 1 stk. Erhvervsklub logopakke

 Opgradering via synlighed, fx: 
 Hulsponsor, Par 3 bane, Puttinggreen, Indspilsgreen, Baneguide,  
 hulkopper, Netværks Golf Sponsor, samt klubtøj og logovand 

 20 træningsbiletter 

 Golf for Alle arrangement  
 Arrangement for op til 20 personer

 Invitation til årlig sponsorturnering  
 Inkl. 3 gæster - Sæt dit eget hold

 20 greenfeebilletter  
 Inkl. 10 buggies eller Mini Company Day - for 20 personer

 ALBATROS branche eksklusivitet:  
 Top eksponering på alle medier og klubhus + større logo

Albatros partner

Samlet merværdi i forhold til Birdie = 29.000 kr.

Albatros pakken

KUN

30.000,-*
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 Erhvervsklub medlemskab 
 Logopakke, deltagelse i netværksprogram   
 kr. 4.500,- (inkl. forplejning)

 Sponsormedlemskaber  
 For medarbejdere eller nærmeste familie  
 kr. 7.500,- pr. stk.

 Erhvervsklub logobag  
 kr. 1.800,- + moms 

 Ekstra greenfeebilletter  
 kr. 400,- pr. stk.

 Hulsponsorat 
 På banen og i baneguide  
 kr. 4.000,-

 Træningskort  
 5 klip til klubbens PGA trænere  
 kr. 1.000,-

 Buggy årskort  
 kr. 4.000,-

 Ekstra Erhvervsklub logopakke  
 kr. 1.500,-

 Forårsrejse - Portugal, Oitavos  
 Dato: 23. - 26. marts 2023  
 Kr. 8.495,- pr. person (i delt dobbeltværelse) 

 Besøg hos B&O fabrikken - Struer 
 Med skøn golfrunde på vejen.  
 Dato: 3. maj 2023

 Sommerafslutning - Samsø  
 Dato: 22. - 23. juni 2023 
 
 Efterårssrejse - Scotland, Carnoustie 

 Dato: 28. september - 02. oktober 2023 
 Kr. 8.995,- pr. person (i delt dobbeltværelse) 

PARTNERMULIGHEDER
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Som erhvervsklubmedlem bliver du inviteret til en 
 lang række arrangementer med netværket.  

Udover eksempelvisrejser og kurser, kan du med 
golfen som centrum løbende mødes med andre ledere 

og virksomhedsejere, og udvikle de personlige  
relationer såvel som den faglige sparring- samtidig 

med at du forbedrer dit handicap.

Erhvervsklub  
program 2023
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23. - 26.03*
Forårsrejse  
- Portugal, Oitavos

05.04 Træning kl. 16.30-18.00

19.04 9 huller hjemme kl. 16.30

26.04 Træning kl. 16.30-18.00

03.05*
Besøg hos B&O fabrikken + golf  
- Struer

09.05 Hjemme mod Lygbygaard kl. 13.00

17.05 Træning kl. 16.30-18.00

24.05 18 huller hjemme kl. 15.00

31.05 Ude mod Frederica kl 12.30

07.06 Træning kl. 16.30-18.00

22. - 23.06* Sommerafslutning - Samsø

16.08 Hjemme mod Fredericia kl. 12.30

23.08 Træning kl. 16.30-18.00

28.08
+4 Golf Ryder Cup 
Lygbygaard kl. 12.00

06.09 Træning kl. 16.30-18.00

07.09 Sponsorturnering kl. 07.45

20.09 9 huller hjemme kl. 16.30

28.09 - 02.10*
Efterårssrejse  
- Scotland, Carnoustie

Okt. - Dec.
Vinter - diverse arrangementer  
a la surprise

Forår Efterår

*Egenbetaling (Alle spillearrangementer er inkl. mad)
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MEDLEMMER
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Vidste  
du at?

04
75 VIRKSOMHEDER 

repræsenteret i  
Stensballegaard  

Erhvervsklub

1000
Stensballegaard Golfklub har
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Heraf er 55 virksomheder direkte 
fra Horsens Kommune, medens 
de resterende hovedsageligt er 
beliggende i Vejle og Aarhus

VIRKSOMHEDER  
I HORSENS

55
VIRKSOMHEDER  

I VEJLE &  
AARHUS

20
1000
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På Albatros niveau  
er man altid sikret

Branche eksklusivitet

NETVÆRKET  
REPRÆSENTERER OVER

FORSKELLIGE BRANCHER Ejer Leder

Fælles for dem alle, er at  
deltagerne i netværket alle  
arbejder på ejer eller leder 
niveau50 +
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Et skræddersyet program  
med god balance mellem:  

NETVÆRK & GOLF

Netværket består af alt fra virksomheder  
fra SMV markedet til store internationale 
koncerner

STORT 
bredt  f remmøde  
t i l akt iv i teterneA

LT
ID

 E
T

50 %50 %
GOLFNETVÆRK
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Shoppen varetages af Claus Eliasen, der er  
grundlægger og ejer af Golf Network Denmark.  

Med en uddannelse som PGA-Pro og mange års fokus på udstyr  
tilbyder Claus specialiseret vejledning indenfor udstyrsområdet. 

Butikken indeholder alle produktkategorier, og har blandt  
andet nyt flot fittingstudie med Trackman.

Golf Network Denmark

Shoppen
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Restauranten i Stensballegaard Golfklub drives af Lars Holdgaard,  
og er åben for både golfspillere, gæster og større selskaber. 

Restauranten har plads til mere end 100 spisende gæster, og med udsigt over fjord, 
skov og green er Griffenfelds et af de smukkeste steder at nyde en lækker menu,

 Efter golf er der også mulighed for hygge i baren, loungen  
eller på den store terrasse med udsigt over golfbanen.

Griffenfelds06
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Anlægget på Stensballegaard er designet af det 
anerkendte amerikanske arkitektfirma ‘von Hagge,  
Smelek and Baril’, som har mere end 45 års erfaring. 
Hovedansvarlig for designet på Stensballegaard  
er Rick Baril, som er vicepræsident og partner i 
Texas-firmaet.

I USA har von Hagge, Smelek and Baril designet 
nogle af de absolut bedste baner, hvorpå der årligt 
afvikles flere PGA-Championships. Bl.a. på Doral 
Golf and Country Club i Florida, hvor den ene af de 
fem forrygende 18-huls-baner er bedst kendt som

“Blue Monster”, hvor Tiger Woods i 2007 vandt for 
tredje år i træk.

Også i Europa har ‘von Hagge, Smelek and Baril’ 
stået bag nogle af de aller ypperste baner fx Les 
Bordes og Le Golf National i Frankrig, Circolo Golf 
Bogogno i Italien og Empordo Golf Club i Spanien.

Von Hagge, Smelek and Barils grundlæggende golf-
filosofi deler vægten i golfbanedesign ligeligt mellem 
det æstetiske og det taktiske aspekt, og bygges op 
således at banen tilgodeser alle golfspillere.

Golfanlægget på  
Stensballegaard
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Stensballegaard golf- 
bane er designet af det  
anerkendte amerikanske 
arkitektfirma ‘von Hagge, 
Smelek and Baril’, som har 
mere end 45 års erfaring.
Med dens unikke design er banen  
perfekt til i arrangementer - store  
som små.

3 SLØJFER, 27 HULLER  
I TOPKVALITET

 BRAKØR  
NED TIL FJORDEN

 ELBÆK 
 VED SKOVEN

GULDBJERG  
MED FANTASTISK UDSIGT

De 3 sløjfer kombineres  
så der hver uge spilles  
en ny 18 hullers bane  

og 9 hullers bane.
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Oplevelser, 
udvikling &  

netværk


