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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-05-31 

Dnr  KS 2022/0167       

 

 

 

Ansökan om sponsring av Challengetouren 2022 – Österåkers Golf 

 
Sammanfattning 
Österåker Golf har inkommit med en ansökan om sponsring av proffstävlingen ”Challengetouren” 

som kommer att spelas i kommunen den 15-20 augusti på banan Öster by Stenson.  

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

1. Bifalla sponsring av Challenge Tour 2022 med 100 000 kronor. 

2. Sponsringen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram 2022. 

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

avtal mellan Österåkers Golf och Österåker kommun. 

4. Uppdra till berörda förvaltningar att arbeta fram en långsiktig plan om hur kommunen ska 

samarbeta med externa aktörer vid större evenemang.  

  

 

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. Österåkers golfklubb arrangerade för första gången en deltävling under 

2021. Kommunstyrelsen fattade då beslut om att sponsra tävlingen med 100 000 kronor med 

motiveringen: 

” 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.”  

 

Förutsättningarna skiljer sig åt 2022 i och med de pandemirestriktioner som gällde i maj 2021 inte 

längre finns vilket kommer att öka det publika intresset. Österåkers golf uppskattar publikantalet till 

5-600 personer per dag. Tillkommer de personer som följer tävlingen via digitala sändningar. 
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Ansökan om sponsring har framförts muntligen i samband med möten och via uppföljande mail. 

 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen gör bedömningen att sponsringen av Challengetouren även denna gång uppfyller de 
krav som ställs i den av Kommunfullmäktige antagna sponsringspolicyn ( KS 2017/0257).  
 
I och med att antalet anläggningar i kommunen som håller högsta elitnivå ökat, finns ett behov av 
att ta ett mer strategiskt grepp kring kommunens långsiktiga åtaganden vid externa evenemang och 
tävlingar. Det finns redan idag en stor bredd av idrottsliga arrangemang på hög nivå. Under senare år 
har bland annat hinderbaneloppet OCR, nattorienterings-SM och Ackers innebandys damers 
avancemang till högsta ligan sponsrats. 
 
 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

 
 
 
 

Expedieras 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Österåkers Golf 
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