
Sponsorprogram
Losby 
Junior/Elite



Losbys Barne, Junior 
& Elitesatsing:
• Losbys Juniorgruppe består ca. 60 aktive barn og unge i alderen 6-19 år.  

Målet er en dobling I løpet av 2-3 år.

• Gjennom vinteren har de mest aktive opp til 4 treningsdager i uka.  Om  
sommeren kommer helgeturneringer i tillegg

• For øyeblikket har vi én EuropaTour-spiller (Proff) Karoline Lund, og mange
juniorer som presterer helt i toppen i nasjonale og internasjonale turneringer.

• Losby golfklubb er ansett som en av de aller mest aktive og veldrevne innenfor
juniorsatsing. I sesongen 2018 var vi regionens største klubb på de aller fleste
turneringene.

• Vi skal vise at Golf som idrett, og Losby som klubb passer barn og ungdom i alle
aldre – enten man ønsker å satse aktivt mot turneringer I eliteklassene,  eller
ønsker golf som en livslang idrett på fritids og mosjonsnivå.



• Losby Golfklubb skal være en sentral aktør i utvikling av golf til en
bredde- og konkurranseidrett i Norge.

• Losby – det naturlige førstevalget.

• På Losby skal vi være nytenkende, gjestfrie og inkluderende.

• Vi prioriteter:
• Trivsel og samhold.

• Respekt, ærlighet og høflighet

• Mestring

• Ferdighetstilpasset instruksjon

Virksomhetside, visjoner og verdier:



• LOGO PÅ JUNIOR/ELITE-WEBSIDEN - SOM JUNIOR PARTNER

• PROFILERING PÅ ETT HULL

• PROFILERING PÅ TAVLE VED UTSLAG 1.

• 2 RUNDER FRI FOTBALL GOLF FOR 4 SPILLERE

• 8 GREENFEES (GRATISRUNDER) GOLF PÅ VESTMORK (LOSBY) 

• 2 DELTAGERE GRATIS TIL «LOSBY OPEN» PÅ ØSTMORK (18HULL) 

• MULIGE TILLEGG:
• PROFILERING PÅ JUNIORENES TURNERINGSKLÆR

• NAVNGI LOSBY OPEN MED BEDRIFT/MERKEVARE («ELKJØP OPEN»)

• NAVNGI VESTMORK MED BEDRIFT/MERKEVARE («PEUGOT-BANEN»)

• HOLE-IN-ONE-PREMIER.  PROFILERING PÅ UTSLAGSSTED.

Juniorpartner: Sponsorytelse: Kr.10.000



Juniorvenn bedrift:

• Sponsorytelse: Kr.2.500,-

Bedriften støtter en barneidrett hvor barn og     
unge kan spille og konkurrere på tvers av 
alder, kjønn og kvalifikasjoner

• Losby junior ytelser:
• Profilering som barneidretts-supporter og 

sponsor på flere medier og formater.

• 1 RUNDE FRI FOOTBALL-GOLF FOR 4 SPILLERE



Juniorvenn privat:

• Støttebeløp Kr. 1000,-

• Losby junior ytelser:

• Navneskilt på egen «Vennetavle»

• Du støtter barneidretten I Lørenskog

• Bidrar til et godt oppvekstmiljø. 

• Bidrar til at barn og unge I kommunen har et sunt
fritidstilbud.

• Du kan støtte dine egne familiemedlemmer
(Barn, barnenbarn, nieser og nevøer…

• Barn av naboer, venner og bekjente

• Du spiller golf selv, og vil gjerne bidra til klubbens og
sportens rekrutering.



Ta gjerne kontakt for en 
hyggelig prat om disse 
mulighetene:

https://losby.no/junior/

https://losby.no/junior/

