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MoreGolf Mastercard Tour är högsta ni-
vån för professionella herrgolfspelare 
i Norden innan de tar steget ut i övriga 
Europa. Där spelar främst den nordiska 
eliten men även andra européer för att 
utvecklas och spela sig vidare ut till de 
högre tourerna. 

– Det finns endast en halv tävling i 
Sverige, Scandinavian Mixed, för herrar 
på European Tour-nivån. Och det finns 
sedan 2018 inte en enda Challengetour-
tävling, vilket gör det extremt svårt för 
en ung satsande herrspelare att ta sig ut 
på någon av dessa tourer, säger initiativ-
tagaren Lasse Svensson. 

– Vi väckte därför idén att arrangera
en Challengetourtävling. Tyvärr lycka-
des vi inte få till de ekonomiska förut-
sättningarna för att genomföra ett så-
dant arrangemang. Då föddes i stället 
tanken på en tävling på undertouren 
Nordic League. 

Touren består av 15 tävlingar mellan 
maj och oktober och gör besök i Sverige, 
Norge och Finland. Tillsammans med 
danska systertouren Ecco Tour bildas 
ett tävlingsprogram med 27 tävlingar, 
där de fem bästa spelarna efter säsong-
ens slut tilldelas spelrättigheter på eu-
ropeiska Challenge Tour. 

Halmstadtävlingen viktig
Mycket står på spel när touren kommer 
till Halmstad Golfklubb. Halmstad Chal-
lenge är den elfte tävlingen på program-
met och den sista innan spelarna rankas 
om inför resterande delen av säsongen. 

Tävlingen blir en fin möjlighet för klub-
bens herr- och juniorelitspelare att mäta 
sig med Sverigeeliten på egna hemma-

MoreGolf Mastercard Tour, en undertour till Challenge Tour, kommer i sommar till Halm-
stad för första gången! Tävlingsdatum är 22-24 juni, med pro-am måndagen den 21 juni.

Marcus Svensson
En produkt från klubbens juniorprogram 
med start i Future Club redan 2004. 
Marcus har spelat sig hela vägen från 
söndagarnas juniortävlingar, via Skandia 
Tour (i dag Teen Tour) och college i USA, 
till att bli proffs i maj 2019.
Marcus främsta meriter:
• Vinnare Skandia Tour Order Of Merit 
2014.
• Landslagsspel via Swedish golfteam 
med VM-brons individuellt, VM-silver lag 
och två EM-silver lag. 
• Vinnare British Boys 2015 (British Open 
för pojkar) på Royal Birkdale. Marcus 
är en av tre svenskar som lyckats vinna 
tävlingen som startade 1921 och således 
fyller 100 år i år.
• Spelade för Europa i Junior Ryder Cup 
mot USA 2016.
• Nia i Masters för juniorer (Junior Invi-
tational).
• Europatouren 2016 med klarad 
kvalgräns och bästa amatör på Nordea 
Masters på Bro Hof 2016.
• Vann nyligen sin första proffstävling på 
Toro Tour på spanska solkusten.
• Marcus hemsida: 
http://www.marcussvenssongolf.se

Elvis Emanuelsson
Född 2002
Främsta meriter:  
• Fyra i MoreGolf Mastercard Tour 
Qualifications 2020 
• Tvåa i Tylösand Junior Open 2020 
• Trea i Stenson Sunesson Junior 
Challenge 2019 
• Etta i Halmstad Golfklubbs klubb-
mästerskap 2019
• Etta i Slaget om Skåne 2019

banan som ett led i den fortsatta utveck-
lingen.

Klara för tävlingen är Marcus Svens-
son, som gör sin tredje säsong på denna 
tour, och Elvis Emanuelsson, som i hös-
tas lyckades kvala in till årets upplaga 
av Moregolf Mastercard Tour.

Tack vare klubbens arrangörskap 
finns wild cards till förfogande för sats-
ande elitspelare, vilket gör att vi kommer 
att få se minst sex spelare från HGK till 
start.

Tävlingen möjliggörs tack vare HGK:s 
sponsorer i Nätverket, som under många 
år har bidragit till att unga spelare får 
förutsättningar att utveckla sin golf.

Ger inspiration
– Halmstad Golfklubb har alltid varit
spelplatsen för stora tävlingar och det
är viktigt för en idrottsförening som vår,
säger klubbdirektören Christian Jakobs-
son. Juniorerna behöver inspiration för
att fortsätta strävandet mot att bli så
bra de kan. 

– Större tävlingar har också positiv på-
verkan på våra banor eftersom de putsas 
lite extra och vår banpersonal får möjlig-
het att göra det lilla extra. Det ska bli kul 
att välkomna Sveriges bästa herrar till 
Tylösand! Vi ska göra vårt bästa för att 
de ska få en härlig tävling. 

– Vi kommer att behöva ett mindre
antal funktionärer, framför allt starters, 
till tävlingen. Mer information kommer 
i nyhetsbrev. Tournament director för 
tävlingen är vår egen Håkan Wedin och 
tävlingsledare är Linda Nevrén.     

Lasse Svensson

Halmstad Golfklubb 
arrangerar proffstävling

Marcus Svensson och Elvis Emanuelsson  laddar för tourspel på hemmaplan.
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21  JUNI  2021

SPELA PRO-AM
PÅ HALMSTAD
GOLFKLUBB

PROAM - BAS: 
(1 LAG FÖR 3 PERSONER)

• Start-kit
• Lunch (exkl. dryck). Middag 
 (exkl. dryck) med prisutdelning 
 och underhållning
• Exponeringsyta för skylt enligt 
 överenskommelse
• Lagfoto affisch x 3
• Prisbord

Pr i s :  1 0  0 0 0 : – 

PROAM PREMIUM:

SÖNDAG 20 JUNI 2021
• Eget spel på natursköna Ringenäs GK. 
 Se rigk.se
• Lunch (exkl dryck)
• After golf med SPA på fantastiska 
 Hotel Tylösand
• Enkelrum kategori Designrum
 Uppgradering rumskategori möjligt 
 på förfrågan.
• Middag (exkl dryck) på fantastiska 
 Bettans bar med utsikt över havet 
• Stor frukostbuffé

MÅNDAG 21 JUNI – TÄVLINGSDAG
1 lag för 3 personer förstärkt av 1 Pro
• Start kit
• Lunch (exkl dryck)
• Pro-AM Middag (exkl dryck) med 
 prisutdelning och underhållning
• Exponeringsyta för skylt enligt 
 överenskommelse
• Lagfoto affisch x 3
• Prisbord

Pr i s :  1 6  0 0 0 : –

Y T T E R L I G A R E  Ö V E R N AT T N I N G 

M Å N -T I S :  1  6 9 5  K R / P E R S

Upplev golfsverige och Halmstad när det är som 
allra bäst! Bjud in kunder eller vänner och njut av en 
fantastisk golfupplevelse på en av Sveriges fi naste 
banor i absolut tävlingsskick. 
Halmstad och Tylösand välkomnar er med fantastiska 
sandstränder, boende på prisbelönta Hotel Tylösand 
med konstgalleri, SPA, GYM och inte mindre än fyra 
olika restauranger. Dessutom stöttar du utvecklingen 
av Sveriges nästa världsstjärnor.

Anmälan/kontaktmejl: 
info.servicepartner@gmail.com
Kontaktperson: 
Lasse Svensson, 
mobil: 073-920 36 00




