
Flere forslag til indsamlingsaktiviteter 
 
Kendte golfspillere 
Hvis det er muligt at invitere kendte golfspillere, kan deltagerne i Slå et Slag-turneringen 
byde ind på at komme på hold med den kendte. Det kan være professionelle golfspillere, 
skuespillere, kendte erhvervsfolk, sportsfolk, TV kendisser, borgmesteren el. lignende. De tre 
højestbydende kommer på hold med den kendte. Det er en god historie og giver normalt 
anledning til, at pressen kommer forbi. 
 
Kontantsponsorer 
Mange lokale virksomheder og fonde vil gerne støtte det gode formål. Derfor kan der være 
mange penge at hente hos virksomheder, som gerne vil give et kontant sponsorat. Fortæl 
dem, at de indsamlede penge går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med Ditliv.  
 

Lokal hovedsponsor 
Få en lokal virksomhed til at være hovedsponsor for jeres Slå et Slag turnering. 
Virksomheden får sit navn på turneringen – ”virksomhedens navn” Slå et Slag i XX Golfklub - 
mod, at de f.eks. fordobler jeres indsamlede beløb. 
 

Flagsponsorer – aktivér lokalsamfundet 
I kan opfordre de lokale erhvervsdrivende til at være flagsponsorer. Prisen kan være 1.000 - 
2.000 kr. pr. flag eller et beløb, som golfklubben har erfaring med, er passende. 
Flagsponsorer kan sætte deres logo på flag, uddele forfriskninger og sponsorere præmier.  
Få f.eks. delikatesseforretningen til at uddele en lækkerbisken ved flaget, eller købmanden til 
at uddele en kop kaffe og en kurv med lækkerier til vinderne. Frisøren kan uddele prøver på 
shampoo eller et gavekort til turneringen. 
Mange firmaer har desuden firmagaver til deres VIP kunder i form af sportstasker, 
sweatshirts, vaser, proptrækkere, kuglepenne m.m., som kan benyttes til uddeling ved 
flagene og/eller som sponsorgaver eller i en goodiebag til samtlige spillere. 
 
Støtteturneringer 
Lav sjove støtteturneringer, f.eks. en 3-kølleturnering, hvor spillerne kun må medbringe og 
anvende et begrænset antal køller, eller en Scramble for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør 
sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man 
vælger det bedste drive, hvorfra alle så slår deres andet slag. Af disse vælges igen det 
bedste, hvorfra alle så slår deres tredje slag osv. I kan også prøve den Grusomme, som er en 
variant af Greensome, men hvor det er modparten, der vælger den bold, der skal spilles 
videre. 
 
 



Slå et Slag-menu 
Få klubbens restaurant til at servere en speciel Slå et Slag-frokostmenu den dag, turneringen 
afholdes. Aftal et beløb pr. solgt frokost, f.eks. 10-20 kr., som indgår i det samlede beløb, 
eller få den lokale bager til at donere en kage til f.eks. 10 kr. pr. stykke, som sælges på 
turneringsdagen. 
 
Pro Shoppen 
Lav en aftale med Pro Shoppen om, at de sælger f.eks. golfbolde, tee, tøj eller udstyr til 
særpris på turneringsdagen eller i en begrænset periode, hvor X kr. eller en vis procentdel af 
omsætningen går til fordel for kræftsagen.  
 
Gæt hvor mange 
Kom bolde, tee eller lignende i f.eks. et stort glas/pose og lad medlemmerne i klubben 
gætte, hvor mange der er for X kroner. 
 
Fællesarrangement 
Planlæg et hyggeligt arrangement for klubbens medlemmer, hvor deltagergebyret går til 
indsamlingen. Det kan f.eks. være Zumba, udflugt, vandretur, foredrag, førstehjælpskursus, 
regelaften, modeshow m.m. 
 
Hjemmelavede præmier  
Hvis det er svært at skaffe ekstra præmier til f.eks. lotteri fra de lokale erhvervsdrivende, så 
bed medlemmerne om selv bidrage med diverse gaver som strik, hjemmesylt, friskplukkede 
jordbær m.m.  
 
Gættekonkurrence 
Lav en konkurrence, hvor I gætter på, hvem der bliver nummer 1 og nummer 2 i A- og B-
rækken osv. Hver gæt koster X kroner. 
 
BroBizz 
Ideen fordrer naturligvis, at der er vand/broer i golfklubben, men konceptet kan sagtens 
overføres til banens smukkeste hul. Lav en ”bom” i form af et skilt, som opstilles ved 
broen/hullet. For at passere stedet/nyde udsigten, må man købe en brobizz til 10-20 kr.  Når 
man har betalt, får man en brobizz med et lodnummer på, som til sidst indgår i 
lodtrækningen om en præmie. 
 


