
 

 

Hej! 

NSGK har en blomstrande ungdoms- och elitverksamhet. Under det här året (2018) har vi haft många 
individuella framgångar, samt ett framgångsrikt år i divisionsspelet.  

Vi är oerhört stolta över vårt Damlag som vann sin Division 2 på Torshälla GK i somras. Efter 72 spelade hål 
över två dagar stor dom högst upp på pallen och tar därmed steget upp i Division 1 nästa år. Extra kul är att 
stommen utgörs av våra duktiga juniorer, och det som också är roligt att det fylls på underifrån.  

Herrarna var 2:a i Division 1 på Kalmar GK i somras. Ett lag går upp till Elitserien, och efter placeringarna 
3-3-2 de sista tre åren är målet självklart till nästa år; vi ska upp i Elitserien. 

Vi har många individuella prestationer som vi också vill uppmärksamma. Tjejerna har dominerat under 
säsongen och Vilma Sundberg, Amanda Hansson och Fredrika Zetterblom har alla vunnit på juniortouren. 
Adam Samnegård och Markus Iwerbo har två andra platser i JMI-tävlingar under året, och i finalen som 
spelas nu i september är vi representerade av hela fem spelare! 

Breddverksamheten utvecklas ständigt och nästa stora mål för oss är att synka verksamheterna på våra båda 
fina anläggningar ännu bättre, för att utnyttja vår styrka som en stor golfklubb. Vi har satt igång en egen 
juniortour för våra juniorerna i träningsgrupperna, ett perfekt första steg för att börja träna på att tävla. Vi 
spelar i Östgötaserien varannan söndag och möter andra klubbar i distriktet, ännu ett perfekt sätt för våra 
juniorer att ta sig ut och pröva på och spela på andra banor. 

• Våra mål för 2019: 

• Vinna Div 1 och ta steget upp till SM för herrlag 

• Placera oss på övre halvan i Division 1 för damlag (med ett ungt lag med framförallt juniorer) 

• Topp 4 JSM-lag 

• 8 individuella vinster på Teen Tour 

För att vi ska nå våra mål krävs det ekonomisk stöttning. 

Vi söker nu sponsorer till Juniorverksamheten på klubben. Om du idag är sponsor till NSGK så är en 
sponsring av Juniorverksamheten inget vi vill ha istället för din nuvarande sponsring, utan det ska betraktas 
som utöver redan befintliga sponsoravtal eftersom klubben alltid går i första hand.  

Vi har tagit fram ett förslag på skyltar där ert företag får exponering på bästa möjliga plats på båda 
golfbanorna. Ni får även ert företagsnamn på klubbens hemsida. 

Vi kommer inom kort att kontakta er för att se om det finns ett intresse hos er att vara med på den resa som 
klubben nu har startat.  

Har ni frågor eller om ni redan nu vet att ni bara måste vara med på det här, hör av dig till Filip Eriksson 
073-6929249 eller Peter Forsgren 072-4027191 så kan de berätta mer och svara på dina frågor. 

Vänliga hälsningar 
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Skyltar sätts upp på bästa möjliga plats på båda banorna; Klinga och Hylinge. 

Sponsring Juniorverksamheten Norrköping Söderköpings GK

• Ditt företag syns med skylt på båda banorna 
• Ditt företagsnamn syns på NSGK:s hemsida 
• Storlek A5 
• 4-färg 

Pris: 3000:- + produktionskostnad & reklamskatt

Tack för att du har läst, vi hörs och ses snart!


