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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-04-08 

Dnr  KS 2021/0127       

 

 

 

Sponsring av Challengetouren 

 
Sammanfattning 
Österåker Golf har inkommit med en ansökan om sponsring av proffstävlingen ”Challengetouren” 
som kommer att spelas i kommunen den 19-22 maj på banan Öster by Stenson.  
 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

1. Tillstyrka sponsring av Challenge Tour i enlighet med den inkomna ansökan från Österåkers 

Golf till ett belopp av 75 000 kronor. 

2. Sponsringen finansieras av Kommunstyrelsen. 

3. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att i enlighet med sponsringspolicyn skriva ett 

avtal mellan Österåkers Golf och Österåker kommun.  

  

 

Bakgrund 

Challengetouren startade i 1987 och fungerar som ett första steg mot en fortsatt proffskarriär i den 

yppersta eliten. Vanligtvis består Challenge tour av minst 22 deltävlingar på tre olika världsdelar 

under en och samma säsong. På grund av pandemin har det varit en utmaning att hitta lämpliga 

golfbanor vilket är anledningen till att Österåkers Golf så sent som under påskhelgen fick frågan om 

att arrangera proffstävlingen. Henrik Stenson, som har formgivit den bana där tävlingen kommer att 

spelas på i Österåker, vann hela Challenge tour år 2000. 

 

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Golfförbundet och blivit godkänd av Smittskydd Stockholm 

då det rör sig om en proffstävling.  

 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen gör bedömningen att sponsringen av Challengetouren uppfyller de krav som ställs i 
den av Kommunfullmäktige antagna sponsringspolicyn ( KS 2017/0257). I policyn står att 
sponsringen ska stärka varumärket Österåker och ha en koppling till kommunens vision. Vidare ska 
en sponsrad aktivitet vanligen vara tidsbegränsat, vara till gagn för medborgarna i Österåkers 
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kommun, bidra till en profilering av kommunen utifrån visionen samt företrädesvis rikta sig till 
verksamheter i Österåker. När bedömningen görs ska hänsyn tas till medialt intresse och storlek på 
arrangemanget. 
 
Den berörda tävlingen kommer att äga rum den19-22 maj på Österåkers golf. Det är en 
internationell tävling där vi redan sett en god medial uppmärksamhet med artiklar i bland annat 
riksmedia. Med de restriktioner som finns på grund av pandemin är bedömningen i dagsläget att 
åskådare inte kommer att tillåtas. Tävlingen kommer dock att livesändas i Europatourens TV-kanal. 
Tävlingen bedöms ha positiva effekter för det lokala näringslivet i kommunen eftersom cirka 150 
spelare behöver logi och mat. Challengetouren riktar in sig på yngre proffstalanger som ännu inte 
etablerat sig på Europatouren. Att lyfta fram specifikt unga proffsspelare från hela världen bedöms 
om ett bra sätt att stärka bilden av Österåker som attraktiv kommun och visionen om möjligheternas 
skärgårdskommun. 
 

Bilaga 

Ansökan om sponsring från Österåkers Golf. 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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