
DATO: 1 . - 2 . JUNI 2018

STJERNEGOLF
TIL FORDEL FOR SYGE OG UDSATTE BØRN I DANMARK

CHARITY GOLF OG GALLA 
FOR KIDSAID

STED: HIMMERLAND GOLF OG SPA RESORT



HVEM ER KIDSAID 
KidsAids primære formål er at skabe trivsel, håb og  
glæde for syge og udsatte børn og unge i Danmark.

Hvert år indlægges over 75.000 syge børn og unge på 
danske hospitaler. Oplevelser, der er med til at få børn 
aktiveret, så de kommer ud af sengen og får dem til at 
føle sig som deres jævnaldrende, har en positiv indvirk-
ning for deres sygdomsforløb. 
 
Med KidsAids Unikke Oplevelser forsøger vi at få syge 
børn og unge til at glemme deres sygdom for en stund. 
Oplevelser som: musik og trylleri på hospitalernes børne- 
og ungeafdelinger hver eneste uge, koncerter med Lady 
Gaga, Justin Bieber, Gulddreng og One Direction eller 
sportsbegivenheder med eksempelvis Serena Williams 
og Victor Axelsen.

KidsAids Unikke Oplevelser er for alle syge børn og 
unge i Danmark samt deres familier. Vi ved, at det  
rammer hele familien, når man har et sygt barn. Vi vil 
derfor gerne gøre det muligt for hele familien at få et 
pusterum fra sygdommen.
 
KidsAid donerer penge til børneafdelinger på landets 
hospitaler, så vi i fællesskab kan implementere forbedrin-
ger, der gør en forskel for børnenes ophold på børneaf-
delingerne. 

Netværket omkring KidsAid er afgørende for vores 
arbejde. Vi har en unik kreds af personer blandt kultur-, 
sport og erhvervsfolk, som er med til at gøre en forskel. 

KidsAid samler penge ind via vores kreative arrange-
menter lige fra talkshows og golfturneringer til eksklusive 
gallamiddage.
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I vil gå en Stjerne-Am runde med en Stjerne på 
den verdensberømte Europa-Tour bane, Backtee 
Course. Banen ligger smukt i det karakteristiske 
landskab, som skaber en fantastisk golfoplevelse. 
Banens fordeling af de 18 huller giver en unik 
opbygning, hvor bunkerstilen udskiller sig fra 
alle andre baner i Danmark. 
Himmerland Golf og Spa Resort sørger for, 
at banen står rigtig flot. 

På golfrunden vil I opleve mange forskellige 
happenings, hvor jeres sanser bliver forkælet. 

EKSPONERING
StjerneGolf broadcastes på TV 
• 2x skilte på banen*

• Logo på sponsorvæg
• Logo på KidsAids website
 *Produktionsomkostninger af skilte afholdes af køber. 

HOSPITALITY
• 3 golfspillere med én stjerne til Stjerne 
 Stjerne-Am fredag den 1. juni
• 6 kuverter til galla og afterparty fredag 
 den 1. juni
• Forplejning og forfriskninger på 
 golfbanen hele dagen
• Goodiebags til hele golfholdet
• Flotte præmier til alle vindere
• KidsAid sørger for overnatning. 
 Omkostninger afholdes af køber
• 6 billetter til Care Club (netværks-event) 
 torsdag den 31. maj

PRIS: 40.000 KR. EKSKL. MOMS

GOLF: BACKTEE COURSE
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GOLF: GARIA COURSE

I vil gå en Stjerne-Am runde med en Stjerne 
på den smukke Garia Course. Garia Course 
snor sig igennem det Himmerlandske landskab. 
Banen stiller store krav til spillerne der 
med sine 18 huller kræver koncentration, 
hvis man skal leve op til sit handicap. 

På golfrunden vil I opleve mange forskellige 
happenings, hvor jeres sanser bliver forkælet.  

EKSPONERING
StjerneGolf broadcastes på TV 
• 2x skilte på banen*

• Logo på sponsorvæg
• Logo på KidsAids website
 *Produktionsomkostninger af skilte afholdes af køber. 

HOSPITALITY
• 3 golfspillere med én stjerne til Stjerne 
 Stjerne-Am fredag den 1. juni
• 3 kuverter til galla og afterparty fredag 
 den 1. juni*
• Forplejning og forfriskninger på golfbanen   
 hele dagen
• Goodiebags til hele golfholdet
• Flotte præmier til alle vindere
• KidsAid sørger for overnatning. 
 Omkostninger afholdes af køber
• 3 billetter til Care Club (netværks-event) 
 torsdag den 31. maj
*ekstra kuverter til gallaen kan tilkøbes for 2.000 kr. pr. stk.

PRIS: 25.000 KR. EKSKL. MOMS
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PROGRAM

TORSDAG

20:00 Care Club arrangement

FREDAG

07:30 Morgenmad
08:15 Velkomst v. Søren Bach
09:00 Gunstart
16:00 Præmieoverrækkelse
17:45 Galla middag
00:00 Afterparty

LØRDAG

09:00 Morgenmad
11:30 Gunstart for Stjerner
16:30 Præmieoverrækkelse



ÅRETS GALLA
StjerneGolf galla afholdes på Himmerland Golf og Spa. 
StjerneGolf galla er året fest. Vi har igennem mere end 
10 år afholdt StjerneGolf og galla, og forsøger hvert år at 
overgå os selv. Vi har i årenes løb haft store navne til at 
underholde vores gæster som Nik & Jay, Thomas Helmig, 
Safri Duo, Medina, Mads Langer, Sanne Salomonsen, 

Lis Sørensen, Outlandish, Pernille Rosendahl, Scarlet 
Pleasure, The Antonelli Orchestra samt mange flere.
I vil blive forkælet med 3-retters menu med tilhørende 
lækre vine fra Otto Suenson, mens I underholdes af top 
kunstnere. Senere på aftenen afholdes charity auktion, 
før afterparty skydes i gang med et ordentligt brag.

StjerneGolf er et helt igennem fantastisk arran-
gement, som jeg ser meget frem til hvert år. Jeg 
glæder mig til de sjove timer på golfbanen og 
braget af en galla-fest fredag aften. Vi gør en 
kæmpe forskel for syge børn og KidsAid. Sam-
tidig har vi det rigtig sjovt. Det er helt unikt for 
mig. Jeg har haft den ære, at være kaptajn på 
det vindende Stjerne-hold de sidste 2 år. Derfor 
ser jeg frem til 2018 og forhåbentlig et hattrick 
af sejre i den gode sags tjeneste.

Thomas Sørensen, 
tidl. landsholdsmålmand

StjerneGolf er dét golf event i løbet af året, som 
jeg altid prioriterer at rydde kalenderen for. Jeg 
har været med i rigtig mange år og kender de 
fleste af de der kommer. Jeg glæder mig hvert 
år til at se, hvad KidsAid har fundet på af nye 
happenings ude på banen. Og ikke mindst, så 
glæder jeg mig til at være en del af aftenens 
gallashow, som altid er et forrygende event. 
Desværre kunne jeg ikke være med til galla 
showet i 2017, så jeg ser ekstra meget frem 
til det i 2018. Jeg ved, at KidsAid fortsætter det 
gode arbejde og præsenterer et fantastisk 
line-up.

Tom Kristensen, KidsAid ambassadør 
og vinder af Le Mans 9 gange  



Som en del af StjerneGolf afholdes hvert år Junior 
StjerneGolf for børn og unge, som har kvalificeret sig til 
turneringen. Børnene spiller fredag eftermiddag efter 
alle Stjerne-Am holdene en 9 hullers stableford på Garia 
Course med fuldt handicap.  

Juniorne går caddie for en Stjerne i StjerneGolf 
turneringen om lørdagen.
Junior StjerneGolf har præmieoverrækkelse 
lørdag den 2. juni og samtidigt med StjerneGolf 
turneringens præmieoverrækkelse.

JUNIOR STJERNEGOLF
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