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JEG RÆKKER UD TIL ALLE IGEN ...
I 2017 og 2019 lykkedes det at indsamle et 
stort beløb til udsatte børn.

De mange penge kunne vi sende videre til 
Red Barnet i Danmark, og jeg ved, at penge-
ne har gjort en forskel for de unge menne-
sker, der har været en del af projektet ”Plads 
til Alle”. Kort fortalt handler initiativet om at 
få børnene ind i sports- og fritidsklubberne. 
Her skaber man relationer, bygger venska-
ber og finder afgørende holdepunkter i til-
værelsen. Man er ”med” i livet.

Vi samlede pengene ind fra både virksom-
heder og privatpersoner. Fælles for dem var 
ønsket om at give og hjælpe. Lige minde sig 
selv og hinanden om, at vi, der har meget, 
godt kan undvære lidt. Tak for jeres bidrag!

Jeg rækker ud til alle igen i forbindelse med 
sommerens golf- og gallaevent. Mit håb er, 
at vi kan skabe mere opmærksomhed om-
kring Red Barnet og denne gang også Børns 
Vilkårs kæmpe arbejde og sende en tanke 
og et flot beløb til de børn, der trænger til at 

blive hjulpet. Sådan at de også føler, at der 
er plads til – og brug for – dem. 

Her kan du læse lidt om, hvordan arrange-
mentet vil blive foldet ud næste gang. Vi 
stræber efter endnu engang at gøre dagen 
vellykket – festlig, afslappet og uformel. 

Jeg håber, at I derude stiller op igen. Både 
på dagen for at spille golf i selskab med 
spændende mennesker fra sportsverdenen 
over kulturen til underholdningsbranchen. 
Og stiller op ikke mindst for de børn, der 
vil være taknemmelige for alle små skub, vi 
kan give dem i den rigtige retning.

Det er mig her til sidst en stor glæde, at jeg 
kan byde velkommen til Bucherer Danmark 
som vores nye hovedsamarbejdspartner. 
Klik her www.bucherer.com og oplev en for- 
tryllende verden af ure og smykker.

https://www.bucherer.com


GOLF FOR CHARIT Y
Allerede nu tør jeg godt love, at det bliver et stærkt hold 
af tidligere og nuværende sportsstjerner, musikere, skue-
spillere og kunstnere fra ind- og udlandet som vil dyste på 
golfbanen i en god sags tjeneste. 

Rammerne rundt om skal være eksklusive og uformelle på 
samme tid. Og der skal også være tid til at feste og hygge 
for deltagerne.

Golfarrangementet vil i år foregå på en af Sjællands smukkeste 
golfbaner, Køge Golf Klub. Det er en spændende 18 hullers 
intim parkbane, der er over 50 år gammel. Og der er masser 
af vand i spil – så er du advaret ...

SPONSORED BY  



GALLA FOR CHARIT Y
Aftenens gallaarrangement vil foregå på Crowne Plaza. 

Der bydes velkommen på den røde løber, gallamiddag 
med tilhørende vinmenu, live auktion* på scenen, un-
derholdning, live bands og natklub i hotellets ballroom. 

En lang række kendte musikere og kunstnere kommer 
for at støtte op om Galla for Charity.
Der vil løbende komme opdateringer om underhold-
ningen på dagen, aftenen og natten.

 

Crowne Plaza ligger små 40 minutters fra Køge Golf Klub, 
og der er arrangeret transport til og fra golfklubben til 
Crowne Plaza.

*Agger for Charity live-auktionen vil indeholde en række spæn-
dende og attraktive emner, som vil blive bortauktioneret i afte-
nens løb. Derudover vil der være en silent auktion, som kører si-
deløbende med live auktionen, og et amerikansk lotteri med flotte 
præmier.

Der fremsendes et detaljeret katalog med auktionsemner i ugerne 
op til eventen.  
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HVAD SKAL SKE?
FORELØBIGT PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 06.30 Afgang fra Crowne Plaza

Kl. 07.15 Registrering, velkomst og morgenmad i Køge Golf Klub

Kl. 8.30-9.00 Golf clinic

Kl. 09.30 Gun start

Kl. 12.00 Frokost på banen

Kl. 15.30 Afgang fra Køge Golf Klub til Crowne Plaza

Kl. 17.30 Rød løber, præmieoverrækkelse og velkomst til Gallaarrangement

Kl. 19.00 Gallamiddag, livemusik samt Live-auktion og Amerikansk lotteri

Kl. 23.30 Afterparty

Der tages forbehold for ændringer.
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HVORDAN KAN DU VÆRE MED?
Som Golf Partner kan du ansøge om at købe et 

af de 24 hold, der er til rådighed i Golf for Charity. 
Hvert hold består af tre personer, som spiller sammen 

med én af de inviterede kendte personligheder. 

Som Galla Partner er det muligt at købe et eller 
flere borde til hver otte personer. Her deltager man  

udelukkende i Galla-arrangementet på Crowne Plaza.  
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GOLF PARTNER
Som Golf Partner for Golf for Charity deltager man med ét hold 

i golf-eventen (tre personer) samt fem ledsagere til Galla-arrangementet. 
Derudover tilbydes en række muligheder for eksponering.

 

Pris: Kr. 38.000,- 
(ex. moms)

Eksponering:

• Logo på website

• Logo på interview/medievæg i golfklub  
og hotellobby

Hospitality:
• Deltagelse med ét hold i Golf for Charity  

(tre gæster) i Køge Golfklub.  
Hvert hold består af fire spillere: En VIP + tre gæster

• Deltagelse for otte personer til Galla for Charity 
med ankomst på den røde løber fra kl. 17.30 

• Fire dobbeltværelser på Crowne Plaza  
lørdag den 4. Juni

• Mulighed for tilkøb af ekstra borde til galla- 
middagen for otte personer til kr. 24.000,-
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GALLA PARTNER
Som Galla Partner for Golf for Charity råder man over et bord 

til otte personer til gallaarrangementet på Crowne Plaza

 

Pris: Kr. 24.000,- 
(ex. moms)

 Tilkøbsmulighed: Tilkøb af ekstra plads til Gallaarrangementet kr. 3.500,- pr. stk.
Der er desuden mulighed for at tilkøbe overnatning lørdag-søndag til særlig pris.

Eksponering:
• Logo på website

• Navn og logo på bordplan og bord

Hospitality:
• Deltagelse for otte personer til Galla for Charity, 

med ankomst på den røde løber fra kl. 18.00 
på Crowne Plaza 
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TEESTED & HUL PARTNER

Som Teested & Hul Partner for Golf for Charity 
har man forskellige muligheder for eksponering:

Områder v. teested
• Pavillon (Fødevarer, salgsmaterialer mm)
• Teestedmarkeringer
• TV-skilte/Beachflag/Toblerone-skilte 

Områder v. fairway
• Bannere 

Områder v. green
• Greenflag
• Sleve/indlæg i hulkop
• TV skilte/Beachflag/Toblerone-skilte
• Pavillon (Fødevarer, salgsmaterialer mm)

Områder m. vand
• Flydeskilte

Udover ovenstående vil der være mulighed for 
reklamespot på storskærm 5-10 sek. med 
4 visninger pr. time / min. 20 gange i løbet af dagen

For yderligere information og priser m.m. rettes henvendelse til
Morten Dyhr +45 26 29 85 63 – mdc@theaggerfoundation.com
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THE AGGER FOUNDATION 
SALES

Morten Dyhr Christensen
+45 26 29 85 63 – mdc@theaggerfoundation.com


