
 

 

 
 
 
 
 
DGA Erhvervsklub 2020   
 
 
 
Du kan som virksomhed blive medlem af DGA’s Erhvervsklub. Erhvervsklubben  
giver dig mulighed for at møde foreningens flere end 500 medlemmer ved de mange  
faglige og sociale arrangementer, der finder sted i DGA regi i løbet af et år. 
 
Du kan selv vælge i hvor stort et omfang, du ønsker at have en tilstedeværelse ved årets mange 
DGA arrangementer. Det kan også godt være, at kun enkelte begivenheder har din interesse, 
derfor er DGA’s Erhvervsklub bygget op som et varehus, hvor du selv vælger, hvilke varer du 
ønsker at købe. 
 
Følgende arrangementer giver et medlemskab af DGA’s Erhvervsklub dig adgang til: 
 
Markvandringer i DGA’s regioner: 
Markvandringer er en gammel institution i DGA. Her mødes regionens greenkeepere på en 
golfbane til et fagligt og socialt arrangement. Typisk vil der være et fagligt indlæg, en rundvisning 
på golfbanen og lidt at spise bagefter. Der finder minimum 1, men typisk 2 markvandringer sted i 
hver af landets i alt 8 DGA regioner. Afhængigt af vejr, tidspunkt og program deltager der mellem 
40 og 100 greenkeepere på en markvandring. 
 
Hvordan kan du deltage: 

• Du kan tilkøbe dig og din virksomhed deltagelse i de markvandringer, der har din 
virksomheds interesse.  

• Det aftales med de enkelte regionsledere, hvis du ønsker at lave demo eller indlæg på 
markvandringen. 

 
DGA vil markedsføre de enkelte markvandringer i Greenkeeperen, på hjemmesiden, SMS service 
samt de sociale medier. 
 
DGA og ”MUB” Maskiner under Broen 2020, den 26. og 27. august 
I 2020 har DGA et samarbejde med MUB omkring årets demodage. DGA har et helt specielt hjørne 
af udstillingspladsen under broen ved Middelfart. Samarbejdet med MUB er til gavn både for 
DGA’s Erhvervsklub og for vores medlemmer, der har mulighed for at besøge endnu flere stande 
med et kæmpe udvalg af alt til den grønne sektor. 
DGA har lagt alt det praktiske i hænderne på MUB og stande bookes derfor via 
www.maskinerunderbroen.dk 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGA Masters 
Dette er DGA’s landsdækkende golfturnering for greenkeepere og deltagende 
Erhvervsklubmedlemmer. 3 store golfturneringer (2 i Jylland og 1 på Sjælland) spilles i løbet af 
efteråret med efterfølgende landsfinale i maj/juni. Landsfinalen spilles skiftevis i Jylland og på 
Sjælland. 2020 spilles finalen i Ålborg Golfklub. 
 
Hvordan kan du deltage: 

• Du kan tilkøbe dig og din virksomhed deltagelse i DGA Masters. Du vælger selv, hvilke 
turneringer du vil tilkøbe. 

• Du kan derudover tilkøbe et turneringssponsorat. Som turneringssponsor vil du have 
eneret på deltagelse med 2 personer i DGA Masters i gæsterækken. 

• Som turneringssponsor vil du få mulighed for at markedsføre dit firma på dagen 
• Dit virksomhedsnavn vil fremgå på alt materiale, der udsendes i forbindelse med 

turneringen. 
 
 
DGA Ugen: 
DGA Ugen er DGA’s årlige uddannelseskonference og løber altid af stablen i uge 46.  
UGE 46 arrangeres i samarbejde med AMU Nordjylland og mellem 140 og 150 greenkeepere, 
branchefolk og forelæsere mødes på Rønnes Hotel i Slettestrand, Fjerritslev over 3 til 4 dage med 
intensivt kursusprogram. DGA’s generalforsamling finder sted under DGA Ugen. 
 
Hvordan kan du deltage: 

• Du kan tilkøbe dig og din virksomhed deltagelse i DGA Ugen. Du kan derudover tilkøbe dig 
mulighed for: 

o Se prisliste for deltagelse i DGA Ugen 
 

 
Som medlem af DGA’s Erhvervsklub: 

o Tilbydes du, efter godkendelse fra DGA, at anvende DGA’s logo på din 
 virksomheds tryksager 

o Vil du få adgang til DGA’s medlemsdatabase på http://greenkeeper.golfworks.dk 
eller via DGA’s hjemmesiden www.greenkeeper.dk   

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Det annonceres på DGA’s hjemmeside og i Greenkeeperen, hvilke firmaer der er  
med i Erhvervsklubben. 
 
Ved førstegangskøb af Erhvervsklubpakke kan din virksomhed få mulighed for via Nyhedsbrev at 
præsentere sig selv og sine medarbejdere samt produkter. Denne mulighed tilbydes kun i 
sammenhæng med køb af annonce i Nyhedsbrev. Teksten skal være trykklar fra sponsor ved 
gældende deadline. 
 

Erhvervsklub-medlemspakke i alt kr. 7.500,- pr. år 
 
 

DGA VIP Erhvervsklubmedlemskab: 

VIP medlemskab opnås ved et samlet køb af Erhvervsklub – diverse tilkøb – samt annoncer i 
Greenkeeperen,  ialt på minimum kr. 35.000,- samlet pr. år.  
 
VIP-sponsor vil blive fremhævet på DGA’s hjemmeside og få bannerreklame på hjemmesiden. 
 
Prisoversigt for Erhvervsklubmedlemmer: 
 
Deltagelse på markvandringer – pr. markvandring  kr.      600,- 
Deltagelse i DGA Masters – pr. turnering. inkl. turneringsfee kr.      800,- 
(deltagelse udover én person afregnes med kr. 250,-/pr. person) 
Turneringssponsor DGA Masters pr. år inkl. DM  kr.   6.000,- 
(Deltagelse med 1 person i matchen uden beregning) 
Deltagelse i DM for Greenkeepere inkl. turneringsfee   kr.      800,- 
Deltagelse i DGA ugen pr. firma v/tilmelding til AMU  kr.   2.500,- 
Deltagelse i DGA ugen Kun sponsorcafe inkl. middag  kr.   1.500,- 
(deltagelse udover én person afregnes med kr. 400,-/pr. person) 
DGA Event (hjælp til eget arrangement)   kr.   3.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Prisoversigt for leverandører udenfor Erhvervsklubben: 
 
Deltagelse på markvandringer – pr. markvandring  kr.   2.000,- 
Deltagelse i DGA Masters – pr. turnering. inkl. turneringsfee kr.   1.600,- 
(deltagelse udover én person afregnes med kr. 250,-/pr. person) 
Deltagelse i DGA ugen pr. firma v/tilmelding til AMU  kr.   4.500,- 
Deltagelse i DGA ugen Kun sponsorcafe inkl. middag  kr.   2.500,- 
(deltagelse udover én person afregnes med kr. 400,-/pr. person) 
Deltagelse i DGA ugen inkl. indlæg v/tilmelding til AMU kr.   5.500,- 
 
Alle nævnte priser tillægges 25 % moms ved fakturering 
 


