Pressrelease
Svenska Golfförbundet blir partner till Scandinavian Mixed

Göteborg, 18 Februari

Den 10–13 juni spelas Europatourtävlingen Scandinavian Mixed hosted by Henrik Stenson och Annika Sörenstam på
Vallda Golf & Country Club utanför Göteborg.
- Vi ser det som naturligt att närvara när de högsta tourerna i Europa är på besök i Sverige, och våra två största spelare genom tiderna engagerar sig i denna historiska tävling. Scandinavian Mixed och dess föregångare har alltid varit
en viktig inspirationskälla för unga svenska spelare. Vi ser fram emot att närvara på plats och följa tävlingen, och inte
minst de fyra wild cards som vi fått förmånen att fördela till svenska landslagsspelare, säger Marcus Norman som är
Sportchef på Svenska Golfförbundet.
- Vi är enormt glada att ha med oss Svenska Golförbundet. Vårt arbete har alltid grundat sig i ett starkt intresse för
att utveckla svensk golf och skapa förutsättningar för ungdomar att få se sina idoler på plats. Genom vårt samarbete
med Svenska Golfförbundet får vi en stark partner som tillsammans med oss brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt stark utveckling av svensk golf.
Claes Nilsson Commercial Director Scandinavian Mixed
Svenska Golfförbundet
Golf är en av Sveriges största idrotter, med cirka 450 golfklubbar och 500 000 golfspelare. Svensk golf är också stor
internationellt, där vi ligger topp-10 både avseende utövare som rankade elitspelare. Svenska Golfförbundet arbetar
direkt i samverkan med våra medlemmar Sveriges golfklubbar, men också direkt emot golfspelarna. Verksamheten
bedrivs i moderföreningen Svenska Golfförbundet, samt i tre affärsbolag. Koncernen omsätter cirka 185 mkr och har
cirka 60 anställda, varav ett 40-tal arbetar från kansliet lokaliserat vid Skanstull i Stockholm.
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
Europatouren
Europatouren hyllar golf på högsta möjliga globala nivå i en kombination av nytänkande, mångfald och golf i världsklass. 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

