
Køb billetter i Sekretariatet. Så støtter du Mollerup Golf Club 
 

Bliv Ambassadør klub og tjen penge til din golfklub! 

Flere klubber har efterspurgt, om der i lighed med 2015 kommer et ambassadør tilbud til golfklubberne – det gør der! 
 

I 2015 havde vi et tilbud om et turneringskit som klubberne kunne ”optjene” ved 

at købe billetter. Det tilbud har vi efter mange opfordringer ændret således at 

klubberne i 2016, i stedet kan opnå en direkte økonomisk gevinst ved at sælge 

billetter til deres medlemmer. 
 

Derfor er vi kommet frem til nedenstående model, som vi tilbyder alle danske 

golfklubber. 
 

Helt kort er idéen at golfklubben får 100 stk. Made in Denmark billetter, 

sammensat efter eget valg, i kommission. Klubben markedsfører og sælger 

billetterne til klubbens medlemmer, gæster og sponsorer. For hvert salg opnår 

klubben en fortjeneste. ( eks. vis. vil klubben tjene 200 kr. pr. solgt Partout billet). 
 

Medlemmerne støtter derved deres egen golfklub når de køber en billet til Made in Denmark. 
 

 Ved salg af eks. vis 100 Partoutkort, vil klubben tjene 20.000 kr. 

 Salgsperioden løber fra den 20. januar 2016 – 1.juli 2016. 

 Bemærk at prisen på billetterne udelukkende må sælges til samme pris, som på billetnet og ikke rabatteret! 

o Klubben kan dog vælge, f.eks. at købe Partoutkortet til 400 kr. og bruge denne til præmie i en match, 

men ikke markedsføre eller sælge dem til rabatpris. 

 Bemærk venligst at Børne billetter (født i 2001 eller senere) kun sælges via Billetnet – Pris 25 kr. 
 

Fx. Antal Billettype 
Klubbens salgspris 
”Billetnets pris” 

Klubbens fortjeneste 
pr. billet 

Klubbens fortjeneste 
pr. billettype 

20 stk. Ons. 24/8 – Pro-Am kr. 50,00 kr. 15,00 kr. 300,00 

20 stk. Tors. 25/8 – 1. Runde kr. 150,00 kr. 50,00 kr. 1.000,00 

20 stk. Fre. 26/8 – 2 Runde kr. 180,00 kr. 60,00 kr. 1.200,00 

20 stk. Lør. 27/8 – 3 Runde kr. 280,00 kr. 95,00 kr. 1.900,00 

20 stk. Søn. 28/8 – 4 Runde kr. 330,00 kr. 110,00 kr. 2.200,00 

100 stk. Partout – alle dage kr. 600,00 kr. 200,00 kr. 20.000,00 

 


