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-



I denne folder kan I finde inspiration til indsamlingsaktiviteter før, 
under og efter Slå et Slag for kuglerne-turneringen. 
På slåetslag.dk kan I finde endnu flere idéer. 

KONKURRENCE OM HØJESTE FEE
Lad spillerne selv afgøre, hvor meget de skal betale i fee. Inden tur-
neringen siger de enkelte spillere, hvor mange kroner de vil betale 
f.eks. pr. point, de laver. Sæt evt. en præmie på højkant til den, der 
byder højest, eller til den der ender med at betale mest. Husk at 
sætte et minimum.

PERSONLIGE SPONSORATER
Personlige sponsorater er en rigtig indbringende og sjov måde at 
engagere deltagerne på. Inden turneringen indgår spillerne aftaler 
med venner og familie om at give et beløb pr. point, de laver til Slå 
et Slag for kuglerne. Udlod en præmie til den, der får indsamlet det 
største beløb. Sponsorkontrakter kan downloades på slåetslag.dk.

LOTTERI 
Lotteri er en af de indsamlingsaktiviteter, der er bedst indtjening 
på. Én lodring kan nemt indbringe klubben 5-6.000 kr., hvis lod-
derne sælges for 20 kr. stk. eller 6 stk. for 100 kr. Lodringe med 
300 nummererede lodder (nr. 1-300) kan bestilles ved at sende en 
e-mail til slaaetslag@cancer.dk

AUKTION
Afhold auktionen ved en festlig lejlighed, hvor I er mange samlet. 
Brug jeres og klubbens netværk til at skaffe gode effekter samt 
kunsttrykket I har fået, hvis I tilmeldte jer inden 1. december. Gør 
reklame for effekterne på jeres hjemmeside og i nyhedsbreve. 
Præmierne kan I udstille i klubben et stykke tid inden auktionen. 
Ved udstilling af præmier kan I evt. lade medlemmerne afgive bud 
løbende på en seddel ved præmierne. HUSK, at angive mindstepris 
på forhånd, hvis der er en. 

BETAL FOR DINE KØLLER
Få medlemmerne i klubben til at betale x antal kroner pr. kølle, de 
har i bag’en på en bestemt dag. 



KONKURRENCER PÅ BANEN
I forbindelse med Slå et Slag for kuglerne og andre turneringer i 
klubben kan I tage ekstra betaling for at deltage i konkurrencer 
som: længste drive, nærmest flaget og hidden hole. I hidden hole 
gælder det om at lave bedste point score på 3 udtrukne huller, som 
spillerne ikke kender på forhånd. Marker på spillernes scorekort, 
hvilke konkurrencer de har betalt for at deltage i. 

BANESERVICE
Sælg vand, snack, frugt, mad m.m. til spillerne på turneringsdagen. 
Dette skal eventuelt aftales med restauranten.

SALG AF TEESTED/HUL
Sælg huller eller teesteder til lokale virksomheder for 500-1.000 kr. 
Skilt/banner med sponsors logo sættes op ved teested eller hul, 
hvor det f.eks. kan sidde i en uge. Med i prisen kan sponsor evt. 
have lov til at sælge/uddele ting ved hul/teested til turneringen. 

PØLSEVOGN
Sæt en lille bod/vogn op ved et af hullerne, hvorfra I kan sælge 
pølser med brød til medlemmerne. Maden kan I eventuelt få spon-
soreret fra en forretning i lokalområdet eller købe dem gennem 
restauranten. 

PUTTEKONKURRENCE
Puttekonkurrence er en god måde at involvere de medlemmer, som 
ikke deltager i Slå et Slag for kuglerne-turneringen. I kan bestille 
scorekort til aktiviteten på slaaetslag@cancer.dk. I bestemmer selv, 
hvad scorekortene skal koste, men vi anbefaler en pris på 20 kr. pr. 
scorekort. 

BØDEKASSE
Gennem hele sæsonen (på hver klubdag) eller på udvalgte dage 
kan I indføre forskellige bøder. Man kan f.eks. betale 1 kr., hver gang 
putter man for kort eller 5 kr., når man lander i sandet. Aftal even-
tuelt med andre klubber i klubben, at de gør det samme. 



GREENFEE BYTNING
Få golfklubben til at donere greenfee og byt dem med en anden 
klub. Greenfee’en kan bruges som præmie eller sælges på auktion.

BINGO 
Bingo er et gammelt kendt spil, som på en sjov måde kan være 
med til at indsamle ekstra penge. Det er nemt og lige til at gå til!
Bingo kan afholdes, når det passer klubben bedst, f.eks. i forbin-
delse med turneringen eller som et festligt indslag ved et andet 
arrangement. Bingoplader og opråbsbrikker kan bestilles på 
slaaetslag@cancer.dk. Prisidé: 20 kr. pr. plade.

FIND FLERE FORSLAG PÅ SLAAETSLAG.DK

GODE RÅD:
1. Informer deltagerne en uge inden turneringen om, hvilke tiltag 

der vil være, så de har penge med
2. Omdan sponsorgaver til kontanter ved f.eks. lotteri og auktion i 

stedet for at have mange præmier til turneringen
3. Lav indsamlingsaktiviteter over en længere periode
4. Brug jeres netværk


