Vil du bli med i
SpinnOff sin golfpool?
- og spille på mange
baner!

Fleksibelt, variert og
«value for money».

Vi har de «vårkåte
golfbanene»
Mjølkerød,
og Onsøy i konseptet.

ET SAMSPILL MED

GO

Golfpoolen
i SpinnOff
- business
konsept

• I 2020 var Asker, Oppegård, Drøbak, Onsøy,
Mjølkerød, Hauger og Haga med i poolen. I tillegg
hadde vi greenfee på Losby, Bærum og Bogstad. I
tillegg har vi en liten avtale på Kongsberg, Borre, Re,
Norsjø og Kragerø golfbaner – i samarbeid med en
partner.
• Du har fordeler med
- tidligere bestillingsfrist av teeoff
- gratis lån av møterom på banene
- kostnadskontroll – alt er betalt på forhånd
- eventuelle innbydelser og nye muligheter som
utvikles
- nettverk på samlinger i golfpoolen
- variert, fleksibelt og «value for money»
- alltid en bane å spille på
- enkel bestilling av tee time
• Vi holder kontroll med avtalte runder

Golfpoolen
i SpinnOff
- business
konsept
Baner 2021

• I 2021 satser vi på disse banene (tagger i parentes):
Drøbak (6), Onsøy (4/2), Mjølkerød (4/2), Hauger (4)
og Haga (4), Asker (2), Oppegård (2) og Moss/Evje (2)
• I tillegg ordner vi greenfee på Losby, Bærum og
Bogstad
• Vi kommer til å utvikle samarbeidet på Borre, Re,
Norsjø og Kragerø golfbaner – i samarbeid med en
partner.

Golfpoolen
i SpinnOff
- fordeler

• Det betyr at de ansatte kan invitere med seg
kunder på golf
• Det betyr også fordeler for de ansatte til å kunne
spille private runder
• Du får spille på mange baner – variert og fleksibelt
• Om det er opptatt på en bane når du vil spille – er
det ledig på en annen bane
• Prinsippet i golfpoolen er å spille på alle banene
som er tilgjengelig – det gir den beste
fleksibiliteten i bruken av taggene
• Det er mulig å bestille en kameratball med tidligere
bestillingsfrist gjennom golfpoolen, men kun den
ansatte skal spille på taggene

Golfpoolen
i SpinnOff
- turnering
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Forskjellige former for turneringer
To eller tre variasjoner i en turnering
To eller fire - manns lag
«Gul ball» - konkurranse
Mange konkurranser på hullene
La kundene kjøpe seg inn i turneringen med å eie et
hull
Legg opp til middag etter turneringen med et kort
foredrag
Frokoststart med foredrag
Ha litt regel - gjennomgang før turneringen
Ha gode premier
”Beat the PRO” på ett av hullene
La proen spille seg gjennom med flightene – så får
spillerne råd på taktiske vurderinger

Golfpoolen
i SpinnOff
- golfreiser

• Vi arrangerer alle typer golfreiser for bedrifter som ønsker
et opplegg i inn – eller utland.
• Norden, Irland, Frankrike, Portugal, Spania
• Vi ordner alt fra A til Å – med program, bestilling av hotel,
teeoff, bespisning, transporter og gjennomføring av
turneringen
• Faste priser
• Turneringsgjennomføring
• Eksempler på steder og baner
- Horten med spill på Borre – tre dager
- Stenungsbaden Yachtklubb med spill på tre
forskjellige baner – tre dager
- Strømstad med spill på Mjølkerød og Strømstad – tre
dager
- Kongsvinger med spill på Kongsvinger Golfbane
- Karlstad med spill på to baner – to dager
- Vann Spa med spill på tre baner – tre dager
- Gøteborg – Hills Golf & sportsklubb
- Kragerø Spa med spill på Kragerø Golfbane – tre dager
som kan kombineres med spill på Borre en dag og de to
siste dagene på Kragerø

Golfpoolen i
SpinnOff
- eksempel på
internturnering

• ATEAs interne turnering i Kragerø august
2020
• 28 personer som spilte golf
Egeninnsats, sponsorstøtte fra partnere og bidrag fra ATEA
sentralt
• Åpent for andre ansatte (ikke golfere) til å delta
• Fredag fra kl. 12:00 og utover – eget valg på spill
Samling og informasjon på kvelden før middag
Utdeling av spilletrøye fra Kjus
Felles middag
• Lørdag morgen – turnering – netto slag
Samling på terrassen for litt drikke
Fritid
Samling før middagen for premieutdeling
Middag
• Søndag morgen – Scramble – to mannslag – med ni utslag hver
Nr. 1 og nr. 28. spilte sammen; nr. 2 og 27. spilte sammen osv.
Premie til de to beste lagene
Netto slag som var gjennomsnittet av de to som var på lag
Hjemreise

Golfpoolen
i SpinnOff
- golfutstyr.

Golfpoolen i
SpinnOff
Referanser
og kunder i
golf konseptet

TØMRER FRED ARNE STENSTAD - THG INVEST - OPTIMIZD - MURMESTER
NARVE HELLE -

