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Til alle golfklubber som er tilknyttet NGF  
 Drammen, 3.april 2017    
Att: Daglig leder / Proshop 
 
 
 
NORGES GOLFFORBUND OG FELLESKJØPET  
  
 
Norges Golfforbund og Felleskjøpet Agri SA har inngått en samarbeidsavtale som 
blant annet bygger på Felleskjøpets prinsipper om felles innkjøp og som skal komme 
golfklubbene og deres medlemmer til gode. Sammen tilbyr vi golfklubbene noen få 
utvalgte produkter som selges gjennom golfklubbens Pro Shop. Produktene er nøye 
utvalgt av vår fagsjef, som til daglig betjener det profesjonelle golfmarkedet i Norge.  
 
TILBUD VÅR 2017 
 
Vi har satt sammen noen profesjonelle produkter som vi mener vil gi gode resultater, 
dersom man følger fremgangsmåten som er forklart i vedlegget. 
 
Vi anbefaler å bruke disse produktene slik at klubbens medlemmer får en frodig og 
tett plen. 

 
 
1. Proturf, Langtidsvirkende flytende humus og næringsstoffer i 2,5 L flaske + 

Flytende fulvosyre og næringsstoffer i 2,5 L flaske, som bidrar til gjenopprette 
den biologisk balansen og fuktighet i vekstmassen. 
 

2. Landscaper Pro® langtidsvirkende kjemisk blandet høstgjødsel, som frigir 
næringsstoffene i takt med plantens utvikling. Baserer seg på temperatur og 
tilgang på fuktighet. Ved minimal lekkasje av næringsstoffer, vil denne bidra 
med næring også kommende vår, når temperaturen øker igjen. 

 
Fra våren 2017 kommer også vår egen frøblanding for plen, Spire® samt 
Landscaper Pro® Maintenance vedlikeholdsgjødsel og Landscaper Pro® New Grass 
etableringsgjødsel. 
 
Ved å kjøpe ett eller flere av de utvalgte produkter fra golfklubbens Pro shop, går det 
et overskudd tilbake til klubben, som kanskje kan hjelpe med rekrutteringsarbeid, 
junioravdeling osv. 
 
For å gjøre det enklest mulig for klubben, så kan bestilling sendes til 
espen.bergmann@felleskjopet.no . Pallen med ønskede varer blir så sendt til 
golfklubben og plasseres slik at medlemmene kan se og ta på varene selv, før de 
eventuelt bestemmer seg. 
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Vedlegg: 
 

 Priser  

 Produktinformasjon 

 Steg for Steg beskrivelse 

 Norske produktdatablad (HMS) 
 
PRISER 2017 
 
 
Proturf Duopack m/munnstykke 2 x 2,5 L  Kr 299,- eks MVA 
 
Anbefalt salgspris fra Pro Shop    Kr 599,- inkl. MVA 
 
 
Landscaper Pro® New Grass, 15 kg   Kr 249,- eks MVA 
 
Anbefalt salgspris fra Pro Shop    Kr 549,- inkl. MVA 
 
Landscaper Pro® Maintenance, 15 kg   Kr 249,- eks MVA 
 
Anbefalt salgspris fra Pro Shop    Kr 549,- eks MVA 
 
 
BETINGELSER 
 
Fraktfritt 
1 måneds betalingsfrist 
7 virkedagers leveringstid 
 
 
Faglige spørsmål rettes til fagsjef Espen Bergmann på telefon 46 41 79 09 
 
 
Bestilling sendes pr epost til espen.bergmann@felleskjopet.no 
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3 steg til perfekt plen 
 
 

1. Sprøyt ut 2,5 L Proturf ved å koble til vannslangen til munnstykket. Spre jevnt 
utover plenen. Denne dosen dekker 500m2. TA VARE PÅ MUNNSTYKKET! 

 
2. Gjødsle plenen med Landscaper Pro® , spres jevnt ut over hele plenen.   

 
1 sekk skal dekke 500m2.  
New Grass for etablering og Maintenance for vedlikehold. 
 

3. Monter munnstykket og koble til vannslangen på den gjenværende flasken og 
spre Proturf jevnt utover hele plenen. Dekker 500m2. 

 
 
TIPS! 
 

 På våren sår du med vår frøblanding og gjentar prosedyren ovenfor, men med 
Landscaper Pro® Maintenance. 1 sekk dekker 500m2. 

 

 Skal du så ny plen, bruk vår frøblanding og gjødsle samtidig med Landscaper 
Pro® New Grass. 1 sekk dekker 500m2. 
 

 Trenger du vekstmasse, dreneringsgrus, gjødselspreder osv. så ta kontakt med 
oss! 
 
 

 
Med vennlig hilsen 
Espen Bergmann 
Fagsjef 
Felleskjøpet Agri SA 
Epost: espen.bergmann@felleskjopet.no 


