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Göteborg Open Sponsorpaket.

Guld - Nivå 1 
• Hålsponsor med skylt

• 3 Pro Am platser

• 3 VIP-luncher  i samband med ProAm-dagen

• Annonsmedverkan i presentation av tävlingen Göteborg Open. 

• Medverkan vid Kungsbacka GKs sponsordag

Kostnad 15.000:- kronor

Silver - Nivå 2
• Medverkan på sponsorskylt

• 2 ProAm platser

• 2 VIP-luncher i samband med ProAm-dagen

• Annonsmedverkan i presentation av tävlingen Göteborg Open.

• Medverkan vid Kungsbacka GKs sponsordag

Kostnad 10.000:- kronor

Brons - Nivå 3
• Medverkan på sponsorskylt

• 1 ProAm platser

• 1 VIP-lunch i samband med ProAm-dagen

• Annonsmedverkan i presentation av tävlingen Göteborg Open.

• Medverkan vid Kungsbacka GKs sponsordag

Kostnad 5.000:- kronor

I juli kommer MoreGolf Master Card tour till 
Kungsbacka. Och du kan bli en del av festen.
Från och med sommaren 2021 kommer en deltävling, 
ingående i MoreGolf Mastercard Tour, att hållas i 
göteborgsregionen, Göteborg Open.

MoreGolf Mastercard Tour är den högsta nivån av proffstävlingar för herrar i 
Norden. Här får golfspelare från flera länder möjlighet att tävla, utvecklas och 
spela sig vidare till de högsta nivåerna i Europa.

Arrangörsklubbarna, tillsammans med Svenska golfförbundet, vill skapa ett 
event som sätter luppen på golfen. Inte bara hos den stora mängden golfare i 
vår region, utan även bland dem som ännu inte upptäckt golfen.

Göteborg Open erbjuder sina partners att bli en del av eventet, där ni har möj-
lighet att synas och spela tillsammans med proffsen.

Våra ambassadörer

Sophie Gustafson, en av vårt lands mest framgångsrika damgolfare. 
Blev professionell 1992, har vunnit 26  proffs tävlingar på 
Europatouren och LPGA-touren. Har deltagit 9 gånger i det 
europeiska Solheim Cup-laget. Sophie har  blivit framröstad som 
Playeŕ s player på Ladies European Tour 1998, 2000 och 2003. 

Blev även utsedd som årets svenska golfare år 2000.

Detta är Kungsbacka Golfklubb
Klubbens mission är att skapa positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livs-
kvalitet åt samtliga medlemmar, partners och medarbetare oavsett ålder, kön 
eller bakgrund.

Vår vision är att vara den mest attraktiva medlemsägda golfklubben i Sverige 
och den bästa upplevelsen - för varje besökare vid varje besök.

Variationen du aldrig tröttnar på.
Kungsbacka Golfklubb är belägen på mark mellan naturområdena Sandö i 
väster, Hördalen i norr, samt Vallda i söder.

Banans karaktär är en av Kungsbacka Golfklubbs stora tillgångar där spelarna 
möts av både park-, seaside- och skogsbana.

Klubben har också en fullängds 9-hålsbana som huvudsakligen består av 
skogskaraktär samt en 9-håls korthålsbana, drivingrange, flera övningsgre-
ener och områden för träning av pitch och chip.

Fredrik Jacobson, en unik bollbegåvning som kvalade in på 
Europatouren redan som tjugoåring 1994 och sedan också på den 
amerikanska PGA-touren 2003. Var samma år den förste svensk 
som vunnit tre Europatourtävlingar under en  
säsong. Fredrik håller PGA-tourens rekord för flest hål utan 

3-putt, 542 hål.

Johan Edfors, född 1975, ett år yngre än träningskompisen 
Fredrik och också en mycket duktig tävlingsspelare redan som 
junior. Debuterade på Europatouren 2004 och fick det stora 
genombrottet 2006 då han kopierade Fredriks bragd och vann 
tre tävlingar samma år. Johan var en av de bästa långtslående 

på Europatouren. 

Daniel Alfredsson, golfälskande före detta hockeyproffs med 
18 säsonger i NHL och ett förflutet i Frölunda HC. Tillbringar 
gärna somrar i Sverige, och då framför allt på hemmaklubben 
Kungsbacka. Daniel har representerat klubben i elitlaget 
och minns speciellt ett tillfälle då det spelades bortamatch i 

Lidköping. Laget vann och behöll sin plats i serien. 


