Pressrelease
Turistrådet Västsverige ofﬁciell partner till golftävlingen Scandinavian Mixed

Göteborg, 10 december 2020

Den 10–13 juni spelas Europatourtävlingen Scandinavian Mixed hosted by Henrik Stenson och Annika Sörenstam på
Vallda Golf & Country Club utanför Göteborg. Turistrådet Västsverige går in som partner i Scandinavian Mixed av två
grundläggande orsaker. Först och främst är evenemang viktiga som motor för besöksnäringen i vår region. Om vi
skall få den här typen av evenemang till oss krävs partners och sponsorer. Vi går också in som partner för att
Scandinavian Mixed når en stor spridning av destinationen till en väldigt intressant och köpstark målgrupp. Vi hoppas givetvis att ﬂer skall bli intresserade av att besöka Västsverige.”
Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige AB

Scandinavian Mixed
Scandinavian Mixed är världens första mixade golftävling. 10-13 juni 2021 möts Europa-tourens bästa damer och
herrar. 78 män och 78 kvinnor ska tävla mot varandra, på samma bana, i samma tävling. Och Sveriges genom
tiderna bästa spelare, Annika Sörenstam och Henrik Stenson, står som värdpar för tävlingen. För mer information,
vänligen kontakta: Claes Nilsson, Commercial Director Scandinavian Mixed, claes@wedosports.se, mobil 070-757
7550. Läs mer på www.scandinavianmixed.se
Turistrådet Västsverige
Vi fortsätter att stärka våra partnerfamilj med engagerade partners. Turistrådet Västsverige har varit partner till
evenemanget tidigare och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete där destinationen är en stark del av vårt
evenemang. Att utveckla evenemanget tillsammans med de regioner vi är verksamma i ser vi som en nyckel till
framgång.”
Claes Nilsson ,Commercial Director Scandinavian Mixed
Europatouren
Europatouren hyllar golf på högsta möjliga globala nivå i en kombination av nytänkande, mångfald och golf i
världs-klass. 2021 kommer Europatourens International Schedule att innehålla minst 48 turneringar i 31 länder,
inklusive åtta Rolex Series-tävlingar, allt som en del av ”Race to Dubai”. Europatouren är också ledande partner i
Ryder Cup Europe, organisationen som tillsammans med PGA of America administrerar golfens största lag-tävling,
The Ryder Cup. Varje vecka sänder Europatouren sina turneringar live till mer än 490 miljoner hushåll i mer än 150
länder och genererar över 2 200 globala sändningar för varje tävling.
För mer information, vänligen kontakta: Mark Casey, Promoter European Tour, mcasey@europeantour.com, mobil
+44 7714 659571.
Läs mer på www.europeantour.com

