
SKOGHALLS BANGOLFKLUBB 

Andra bästa klubben i Europa 

 

Nu har ert företag chansen att synas på en anläggning som har i 

snitt 15000 besökare per säsong! 

Skoghalls bangolfanläggning ligger centralt i Skoghall (bredvid Lillängsskolan) Anläggningen anses som en av Sveriges 

finaste anläggningar, här finns två stycken 18-håls minigolfbanor. Därav ifjol då vi installerade en helt ny filtanläggning 

som kallas för Nifo Steel som stod klar i början av Juni 2017. Den andra anläggningen är en såkallad betonganläggning. 

båda banorna är av högsta klass där flera elittävlingar avgjorts t.ex. Junior-EM, 10-manna SM, Oldtimers-SM, ett antal 

elitserie och division 1 omgångar, ungdoms SM samt att vi arrangerar en internationell tävling varje år där många av 

Sveriges absolut bästa spelare deltar. 

Anläggningen är öppen 7 dagar i veckan från slutet av april till mitten av september och har många besökare varje dag. 

Våra gäster kommer i första hand från Hammarö o Karlstad, men även många turister besöker anläggningen under 

sommaren. 

Anläggningen drivs av Skoghalls Bangolfklubb på helt ideell basis. Föreningen är en av landets största bangolfklubbar 

med c:a 200 medlemmar och en av de största när det gäller ungdomsverksamhet.  

Skoghalls BGK är även en av de ledande föreningarna tävlingsmässigt med ett antal elitserie och SM medaljer, 2016 så 

lyckades föreningen med den största bedriften genom tiderna att vinna Elitserien vilket innebär att vi var svenska 

mästarna 2016. 2017 var de året vi gick in med den stora förhoppningen att vi skulle försvara vårat guld men förlorade 

tyvärr guldet näst sista matchen vilket gjorde att Uppsala lyckades komma ikapp och vann tillslut på slagantal men vi 



slutade på samma proäng. Fast vi blev tvåa i elitserien så lyckades vi ändå med att kvala in oss till att åka till Italienska 

Algund en vacker stad som är belagd långt upp mot gränsen till Österrike, väl på plats så lyckades vi hamna på en 

andra plats vilket titulerar oss till det andra bästa laget i Europa. Samtidigt som vi har lyckas producera många 

landslagsspelare genom åren, där vi har Både VM samt EM medaljer både individuellt samt i lag för sverige. 

SPONSRA EN BANA 

Skoghalls BGK erbjuder er att sponsra en bana på vår filtanläggning eller betonganläggning. Samtidigt får ni en mycket 
bra reklamplats som verkligen syns. Er skylt kommer att sättas på banan intill utslaget där ingen kan missa den.  

Banan får även ert namn på spelprotokollet(scorekortet) samt ert företagsnamn och eventuellt en länk om ni har en 
hemsida på vår internetsida. 

Kostnaden för detta är 5000 kronor per år. 

Ni får dessutom möjlighet till en företagsträff på banan där ni spelar utan kostnad. Gasolgrill finns att låna vid 
anläggningen. Bänkar och bord finns det gott om. 

Så varför inte passa på att genomföra ett företagsmästerskap på anläggningen till sommaren?  

Vi delar även ut sponsorkort. Företaget får fem sponsorkort att fritt använda vid vår anläggning för spel. 

 

REKLAMSKYLT PÅ KIOSKEN 

Skoghalls BGK erbjuder samtidigt er att sponsra med att sätta upp ert företagsnamn på vår nya kiosk med en större 
skylt än den skylt som sätts upp vid en bana. Man kan kombinera att sponsra en bana samt en skylt på kioskväggen 
som kommer synas ut mot vägen (Lunserudsvägen) som går förbi lillängsskolan. 

Kostnaden för detta är 8000 kr per år (dvs en skylt vid en bana samt en skylt på kioskväggen)  

Om ni enbart vill har en skylt på kioskväggen och inte vid en bana så går detta att ordna utan problem. 

Kostnaden för detta är 5000 kr per år 

 



REKLAMPLATS VID SKOGHALLS BANGOLFANLÄGGNING 

Enbart Bana 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVTAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Skoghalls Bangolfklubb (SBGK) ger nedan nämnd köpare ensamrätt på avsedd plats, vid utslaget, i 

minigolfbana på anläggningen i Skoghall. Denna bana ges dessutom köparens namn på gällande 

spelprotokoll (scorekort). Köparens logotyp och namn kommer även att finnas på SBGK hemsida. 
Utöver detta har köparen rätt till en företagskväll på SBGK anläggning. Vem blir företagsmästare i 

minigolf? 

Gasolgrill finns att låna, bänkar och bord finns det gott om. 

 

Kostnad för reklamplats i bana är 5000 kronor per år. 

 

Köparen önskar reklamplatsen för en tid av minst_____år (ett år är minimum). 

Köparen åtar sig att betala kostnaden senast 30 dagar efter att fakturan (årsvis) utskickats. 

Efter avtalets utgång erhåller köparen reklamplats så länge som faktura betalas. 

 

SBGK ansvarar för att reklamskylt monteras på plats. 

SBGK förbinder sig att inte höja avgiften under gällande avtal. 

 

Ovan nämnda avtal godkännes:  Datum: 

________________________  SKOGHALLS BANGOLFKLUBB 

Företag (köpare) 

________________________  _____________________________ 

Underskift ansvarig   Underskrift ansvarig SBGK 

________________________  _____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

___________________________________________________________ 

Fakturaadress 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skoghalls BGK:s exemplar 



REKLAMPLATS VID SKOGHALLS BANGOLFANLÄGGNING 

Enbart Bana 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVTAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Skoghalls Bangolfklubb (SBGK) ger nedan nämnd köpare ensamrätt på avsedd plats, vid utslaget, i 

minigolfbana på anläggningen i Skoghall. Denna bana ges dessutom köparens namn på gällande 

spelprotokoll (scorekort). Köparens logotyp och namn kommer även att finnas på SBGK hemsida. 
Utöver detta har köparen rätt till en företagskväll på SBGK anläggning. Vem blir företagsmästare i 

minigolf? 

Gasolgrill finns att låna, bänkar och bord finns det gott om. 

 

Kostnad för reklamplats i bana är 5000 kronor per år. 

 

Köparen önskar reklamplatsen för en tid av minst_____år (ett år är minimum). 

Köparen åtar sig att betala kostnaden senast 30 dagar efter att fakturan (årsvis) utskickats. 

Efter avtalets utgång erhåller köparen reklamplats så länge som faktura betalas. 

 

SBGK ansvarar för att reklamskylt monteras på plats. 

SBGK förbinder sig att inte höja avgiften under gällande avtal. 

 

Ovan nämnda avtal godkännes:  Datum: 

________________________  SKOGHALLS BANGOLFKLUBB 

Företag (köpare) 

________________________  _____________________________ 

Underskift ansvarig   Underskrift ansvarig SBGK 

________________________  _____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Köparens exemplar 



REKLAMPLATS VID SKOGHALLS BANGOLFANLÄGGNING 

Bana + Kiosk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVTAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Skoghalls Bangolfklubb (SBGK) ger nedan nämnd köpare ensamrätt på avsedd plats, vid utslaget, i 

minigolfbana på anläggningen i Skoghall. Denna bana ges dessutom köparens namn på gällande 

spelprotokoll (scorekort). Köparens logotyp och namn kommer även att finnas på SBGK hemsida. 
Utöver detta har köparen rätt till en företagskväll på SBGK anläggning. Vem blir företagsmästare i 

minigolf? 

Gasolgrill finns att låna, bänkar och bord finns det gott om. 

 

Kostnad för reklamplats i bana samt på kiosk är 8000 kronor per år. 

 

Köparen önskar reklamplatsen för en tid av minst_____år (ett år är minimum). 

Köparen åtar sig att betala kostnaden senast 30 dagar efter att fakturan (årsvis) utskickats. 

Efter avtalets utgång erhåller köparen reklamplats så länge som faktura betalas. 

 

SBGK ansvarar för att reklamskylt monteras på plats. 

SBGK förbinder sig att inte höja avgiften under gällande avtal. 

 

Ovan nämnda avtal godkännes:  Datum: 

________________________  SKOGHALLS BANGOLFKLUBB 

Företag (köpare) 

________________________  _____________________________ 

Underskift ansvarig   Underskrift ansvarig SBGK 

________________________  _____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

___________________________________________________________ 

Fakturaadress 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skoghalls BGK:s exemplar 



REKLAMPLATS VID SKOGHALLS BANGOLFANLÄGGNING 

Bana + Kiosk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVTAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Skoghalls Bangolfklubb (SBGK) ger nedan nämnd köpare ensamrätt på avsedd plats, vid utslaget, i 

minigolfbana på anläggningen i Skoghall. Denna bana ges dessutom köparens namn på gällande 

spelprotokoll (scorekort). Köparens logotyp och namn kommer även att finnas på SBGK hemsida. 
Utöver detta har köparen rätt till en företagskväll på SBGK anläggning. Vem blir företagsmästare i 

minigolf? 

Gasolgrill finns att låna, bänkar och bord finns det gott om. 

 

Kostnad för reklamplats i bana samt på kiosk är 8000 kronor per år. 

 

Köparen önskar reklamplatsen för en tid av minst_____år (ett år är minimum). 

Köparen åtar sig att betala kostnaden senast 30 dagar efter att fakturan (årsvis) utskickats. 

Efter avtalets utgång erhåller köparen reklamplats så länge som faktura betalas. 

 

SBGK ansvarar för att reklamskylt monteras på plats. 

SBGK förbinder sig att inte höja avgiften under gällande avtal. 

 

Ovan nämnda avtal godkännes:  Datum: 

________________________  SKOGHALLS BANGOLFKLUBB 

Företag (köpare) 

________________________  _____________________________ 

Underskift ansvarig   Underskrift ansvarig SBGK 

________________________  _____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Köparens exemplar 



REKLAMPLATS VID SKOGHALLS BANGOLFANLÄGGNING 

Enbart Kioskvägg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVTAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Skoghalls Bangolfklubb (SBGK) ger nedan nämnd köpare ensamrätt på avsedd plats, vid utslaget, i 

minigolfbana på anläggningen i Skoghall. Denna bana ges dessutom köparens namn på gällande 

spelprotokoll (scorekort). Köparens logotyp och namn kommer även att finnas på SBGK hemsida. 
Utöver detta har köparen rätt till en företagskväll på SBGK anläggning. Vem blir företagsmästare i 

minigolf? 

Gasolgrill finns att låna, bänkar och bord finns det gott om. 

 

Kostnad för reklamplats i bana är 5000 kronor per år. 

 

Köparen önskar reklamplatsen för en tid av minst_____år (ett år är minimum). 

Köparen åtar sig att betala kostnaden senast 30 dagar efter att fakturan (årsvis) utskickats. 

Efter avtalets utgång erhåller köparen reklamplats så länge som faktura betalas. 

 

SBGK ansvarar för att reklamskylt monteras på plats. 

SBGK förbinder sig att inte höja avgiften under gällande avtal. 

 

Ovan nämnda avtal godkännes:  Datum: 

________________________  SKOGHALLS BANGOLFKLUBB 

Företag (köpare) 

________________________  _____________________________ 

Underskift ansvarig   Underskrift ansvarig SBGK 

________________________  _____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

___________________________________________________________ 

Fakturaadress 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skoghalls BGK:s exemplar 



REKLAMPLATS VID SKOGHALLS BANGOLFANLÄGGNING 

Enbart Kioskvägg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVTAL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Skoghalls Bangolfklubb (SBGK) ger nedan nämnd köpare ensamrätt på avsedd plats, vid utslaget, i 

minigolfbana på anläggningen i Skoghall. Denna bana ges dessutom köparens namn på gällande 

spelprotokoll (scorekort). Köparens logotyp och namn kommer även att finnas på SBGK hemsida. 
Utöver detta har köparen rätt till en företagskväll på SBGK anläggning. Vem blir företagsmästare i 

minigolf? 

Gasolgrill finns att låna, bänkar och bord finns det gott om. 

 

Kostnad för reklamplats i bana är 5000 kronor per år. 

 

Köparen önskar reklamplatsen för en tid av minst_____år (ett år är minimum). 

Köparen åtar sig att betala kostnaden senast 30 dagar efter att fakturan (årsvis) utskickats. 

Efter avtalets utgång erhåller köparen reklamplats så länge som faktura betalas. 

 

SBGK ansvarar för att reklamskylt monteras på plats. 

SBGK förbinder sig att inte höja avgiften under gällande avtal. 

 

Ovan nämnda avtal godkännes:  Datum: 

________________________  SKOGHALLS BANGOLFKLUBB 

Företag (köpare) 

________________________  _____________________________ 

Underskift ansvarig   Underskrift ansvarig SBGK 

________________________  _____________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Köparens exemplar 


