
DORMY OPEN 18–21 AUGUSTI 2022

Bli partner
och stötta  
svensk herrgolf.
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Dormy Open !"–#! aug #$##:

Spelplats: Öster by Stenson,
Österåkers Golfklubb
Datum: !"–#! augusti #$##
Spelform: Slagspel
Antal spelare: !%& 
Totalt antal hål: '#
Prispengar: # %$$ $$$ kr

Bli en del av 
svensk pro!sgolf.
Nu har du och ditt företag möjlighet att  
bidra till utvecklingen av svensk herrgolf.  
Bli partner till Challenge Tour-tävlingen  
på Österåkers Golfklubb.

Challenge Tour är steget innan DP World Tour och är en viktig språngbräda  
för herrpro%s som siktar mot toppen. Det är andra året som Dormy Open spelas 
på Öster by Stenson. Både banan och arrangemanget fick toppbetyg av spelarna 
under premiären. Nu har du möjlighet att bli en del av tävlingen #$##.
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Steg !:

Tävlingstrappan.
Steg ":

MoreGolf Mastercard Tour är starten på golfkarriären.
Dormy Open är en deltävling på Challenge Tour. Målet för 
många spelare är att nå DP World Tour.

Steg #:
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Banan.

Öster by Stenson rankas som nr " i Sverige. Banan är designad
av Henrik Stenson Golf Design med Henrik Stenson och Christian Lundin. 
Det är en amerikansk parkbana med tydligt definierade klipplinjer, gröna 
fairways, vit bunkersand och träpalissader. En bana med mycket "risk and reward".
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Det här får du som partner.
Hålsponsorskap 
En skylt på eller i närheten av tee på ett av 
hålen under Dormy Open, med möjlighet till 
ytterligare aktivering vid hålet. Kostnaden för 
skyltproduktion är inkluderad i priset.  
Två hålsponsorer per hål, max &' företag.

Pro Am-lag 
Ett tremannalag vid Pro Am-eventet den !( 
augusti, där ni bildar lag med ett av pro%sen. 
Dagen avslutas med en välgörenhetsauktion 
under en Pro Am BBQ. 

Partnerträ$
Två platser på partnerträ% på Österåkers 
Golfklubb !( maj #$##. Spela golf, nätverka  
med övriga partners, få information om  
vad som händer kring tävlingen.  

Barncancerfonden
Bidra till viktig forskning. !$ $$$ kronor per 
sålt partnerpaket, samt alla intäkter från väl-
görenhetsauktionen efter Pro Am-spelet, går 
direkt till Barncancerfonden. 

Annonsutrymme
Annonsplats till ett medievärde på '$ $$$ 
kronor att nyttja i Svenska Gol%örbundets 
digitala kanaler under #$##. Annonserna 
kan styras på valda regioner. 

Pris:  &$ $$$ kr exkl. moms
I partnerpaketet ingår också:
• Hotellcheckar från Elite Hotels till ett värde av ! )$$ kr.
•  !$ st entrébiljetter till Dormy Open.
•  Möjlighet att köpa greenfeepaket  

på Öster by Stenson.



Svenska Gol!örbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm 
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7 
Telefon: 08-622 15 00  
E post: info@golf.se  
www.golf.se

Bli partner!
Kontakta Anders Dalered, 

försäljningschef på
Svenska Gol%örbundet:  
anders.dalered@golf.se 

Bli partner!
Kontakta Roger Ho%lander, 

på Österåkers Golfklubb
roger.ho%lander@ostgk.se
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