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Bangolfklubben Linjen 
 
Post Badhusparken Bangolfhallen Adm/kansli E-post / Internet Giro / org nr  
Mellangatan 49  Badhusgatan 2  Pilåkersgatan 32 D 0418-150 92 (Stugan) bangolf@linjen.nu bg  970-5526 
261 61  Landskrona  0418-150 92  0418-150 39 076-187 16 05 (ordf) www.linjen.nu 844000-7303 

  
 
Hej!   
 
Vi i Bangolfklubben LINJEN  ser gärna att Ni och Er personal och/eller kunder  
stödjer vår förening och ungdomsverksamhet genom att besöka våra bangolf- 
anläggningar i Landskrona och vi vill erbjuda Er att teckna avtal gällande spel. 
 
Vår utomhusanläggning finns belägen i Badhusparken vid Nyhamn och  
inomhus spelar vi i Bangolfhallen på Pilåkersgatan 32 vid Ringvägen.  
Inomhusanläggningen gör det möjligt för alla intresserade att spela bangolf  
även under vintersäsongen. 
 
Bangolfpaket 
Vi erbjuder er att välja mellan några olika paket (gäller kalenderår). 
• 25 paketet (1 875 kr) innehåller 25 st dagskort (á 75 kr) som gäller för spel en heldag. 
• 50 paketet (3 750 kr) innehåller 50 st dagskort (á 75 kr) som gäller för spel en heldag. 
• 100 paketet (7 500 kr) innehåller 100 st dagskort (á 75 kr) som gäller för spel en heldag. 
• Familjedagskort  (250 kr/st) gäller för spel en heldag för 2 vuxna och 3 barn. (nyhet) 
• I ”paketen” ingår Reklam på vår hemsida genom er Logga med länk till Er hemsida.  
• Vid  3-års avtal lämnas 20% rabatt på paketpriset. 
• Vi kan erbjuda mat via catering. 

 
 

Reklammöjligheter 
• Sponsoravtal med reklamskyltar på båda våra anläggningar. 
• Annonsplats på våra spelprotokoll (se bifogat spelprotokoll). 
• Sponsra med priser till våra tävlingar.  
• Namnsponsor till BGK Linjens ungdomsfond (10 000 kr/år). 
• Enligt annan överenskommelse. 

 
Jag hoppas ha väckt ert intresse för att nyttja våra anläggningar och Ni är mycket välkomna att 
kontakta mig på mail lars.brandt@linjen.nu eller per telefon 076-187 16 05. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
BGK LINJEN 
 

Lars Brandt 

Bangolfklubben Linjen - sport & nöje året om 
 


