
 
 

AFFÄRER OCH EVENT 

Scandinavian Masters var det stora loket i SGF:s affärsverksamhet, med kopplingar till i stort sett 

samtliga kommersiella avtal som SGF hade. Sedan tävlingen såldes i början av 2010 så har 

mycket möda lagts på att i praktiken genomföra delningen då flera avtal som följde med tävlingen 

är giltiga ytterligare några år. Vår uppfattning är att denna process gått bra, resultatet för året är 

tillfredsställande och vi kan nu förbereda för framtiden. För att lyckas med nya 

överenskommelser med framtida partners behöver vi förändra en del i vårt affärsupplägg, 

eftersom Scandinavian Masters inte längre finns med i bilden. Under hösten 2010 har vi därför 

jobbat med en extern konsult som hjälper oss att granska befintliga avtal, strukturera upp våra 

erbjudanden för framtiden och ta fram tänkbara nya partners för framtida samarbeten. Detta 

arbete skall vara klart till i januari 2011 och därefter kommer vi att påbörja nyförsäljning.  

Grunden för framtidens affärsverksamhet skall självklart vara golfen där vi sedan utvecklar 

affärsnytta som går att sälja till partners. Den affärsnytta vi utvecklar skall inte vara mer 

komplicerad än att vi kan leverera tjänsterna med befintlig personal och leveransförmåga skall 

vara ett hedersord. Det går inte att generellt säga hur stor överskottsgrad/vinst vi skall kräva från 

ett samarbete, men det skall framgå med stor tydlighet att affärsverksamheten bedrivs med 

vinstsyfte och att allt överskott investeras i SGF:s övriga verksamhet. 

Segmenteringen av olika områden som vi kan utveckla affärsnytta inom är inte klar, men det 

kommer bl.a. att handla om: 

 Samverkan med elit & landslag, med en koppling till OS 

 Samverkan med tävlingsverksamhet som t.ex. LET, Nordea tour samt olika former av 

företagsgolf 

 Segmentering av spelarkategorier (t.ex. Skandias juniorsatsning) 

 Konsumentsamarbeten (t.ex. More Golf med Entercard och telesamarbete med Telenor) 

 Klubbnyttoavtal för GK (t.ex. sakförsäkring med Folksam och inlösenavtal med Babs) 

 Samverkan i SGF:s olika kommunikativa kanaler 

 Medlemskap i SGF Business Club 

Precis som verksamheten är namngiven kommer vi att verka med en affärsdel och en eventdel. 

På affärssidan kommer vi att ha affärsutvecklare/projektledare med ansvar för en handfull 

partners som key account managers. Ett partneravtal kan innehålla en lång rad olika saker men i 

grunden skall samarbetet ha en koppling till golf, ligga inom ett område som redovisas ovan samt 

inte kräva för mycket ”handpåläggning” från vår sida. Kopplat till varje partneravtal skall det 

finnas en eventkoppling där vi kan erbjuda deltagande i Nordea tour, deltagande i SGF business 

club, rättigheter på Bro Hof eller möjligheter att göra egna golfevent med varierande innehåll.  

SGF:s huvudpartners är i nuläget Babs, Bring Citymail, Entercard, Folksam, Nordea, Payex, SAS, 

Skandia, Scandic, SJ, Swedbank, Telenor och Volkswagen.  

 

 

 


