
En unik amatörgolftävling där vinsten i respektive kvaltävling                                                  

är att åka till Doha i Qatar och spela mot lag från andra länder.

Tävlingen ska uppfattas som 

trivsam och genomföras på ett professionellt sett.



Välkommen ombord på Qatar Airways till Doha!



Hamad Airport Doha



Hamad Airport Doha



Doha City



Doha City



Education City Golf Club

Mästerskapsbanan designad av José 
María Olazábal. Par 72-banan sätter ditt 
golfspel på ultimata.

Olazábal har avsiktligt lagt de 1:a hålen 
intill en gammal wadi-vägg, vilket gör 
att dess charm och skönhet kan sätta 
tonen för din runda. 

"Vid flera hål återkommer flodbädds-tema 
som ibland kräver att du spelar strategiskt", 
säger Olazábal. 

Banlängden uppgår till 7306 meter, det 
längsta hålet mäter 593 meter från 
Championship tee.   



InterContinental Doha

Vi bor på 5-stjärniga InterContinental Doha 
som ligger på Dohas längsta privata strand 
med egna anlagda trädgårdar. 

Hotellet ligger några minuter från Doha City 
med Dohas mäss- och kongress-center.

Hotellet har 12 restauranger, barer, inkl. den 
berömda La Mar Doha samt en rad 
fritidsfaciliteter, unik swimmingpool och det 
exklusiva Spa InterContinental.



Arrangörer 2019

Salems GK  Klubbens sponsorer

Kallfors  Klubbens sponsorer 

Dalaslaget  Kändisgolf – CSR-projekt 

A6  Open

Active Life Foundation CSR-projekt 

Yellow Mike Företag 



2020

Följande länder har visat intresse att arrangera kvaltävlingar    

Sverige – England – Finland – Spanien – Skottland – Ryssland   



Målbild – Klubben

Bygga och förbättra relationerna med medlemmar och sponsorer/partners 
genom att kunna erbjuda en unik tävling.

Klubben får ett färdigt koncept med möjligheter att öka klubbens intäkter 
på egna partners.



Tävlingsformat 

Kvaltävlingen ska spelas som 2-mannalag scramble och genomföras som en  

1. Klubbtävling.

2. Klubbens egen sponsorgolf. 

3. Open med inbjuda från andra klubbar. 



Pris

De vinnande lagen i varje kvaltävling spelar final i Doha, januari 2021. 

I priset ingår;

- Flyg 2 personer, tur & retur, från ARN/GOT/CPH till Doha med Qatar Airways.

- Boende i dubbelrum, inkl. frukost på 5-stjärniga Intercontinental Doha.

- 3 tävlingsrundor på mästerskapsbanan Education City Golf Club.

- Bankettmiddag för två på Intercontinental Doha. 

Tillkommer, luncher, ev. golfbil och dryck till maten och ev vinstskatt betalas av vinnarna.



Klubbens ansvar och möjligheter 

- Marknadsföra tävlingen i sina egna kanaler.              

- Att H-sponsor framgår tydligt på allt material, Core Talent ska godkänna. 

- Tävlingsadministration och att den genomförs enligt SGF regelverk.

- En golfinbjudan skickas ut till medlemmar, sponsorer m.fl. Core Talent ska godkänna.

- Genomföra tävlingen, prisutdelning och rapporterar vinnande lag till Core Talent 

senast 5 dagar efter genomförd tävling till Core Talent. 

- Klubben äger rätt att ta in externa sponsorer/partners.



Kostnader

1. Anmälningsavgift är 900 SEK/lag betalas till Core Talent.

2. Klubben har rätt att bestämma anmälningsavgiften som tas ut, tex lägga till för en lunch. 

3. Intäkten från egna partners kan antingen gå in i klubbkassan, subventionera anmälnings-

avgiften eller lunch. 

4. Över 36 anmälda lag, 600 SEK/lag går till klubben och 300 SEK/lag tillfaller Core Talent.

5. Minimum 30 lag måste vara anmälda för att genomföra tävlingen. 



Grand Travel Group

Est. 2011.

60% Sports Federations.

20% Business Travel and 20% Congress/Event.

Organization – CEO, CFO and Travel producers. 

18 employees.

Office in Solna, Stockholm.

Three persons in house at The Swedish Football Federation



Core Talent

Är övergripande ansvariga för; 

- kontaktperson med alla kvaltävlingar

- genomförandet av finaltävlingen inkl. resa, golf, och reseledare till Doha.

- att det vinnande laget erhåller reseinformation.

- att ett värdebevis för finalpriset finns på plats vid prisutdelningen.

- att Qatar Airways logotyp i PDF skickas till klubben.

Kontaktperson: Keith K Astor, keith@coretalent.se

mailto:keith@coretalent.se

