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9-11 augusti 2018
med ProAm onsdag 8 augusti



Västerås Golfklubb är stolt arrangör av Anna Nordqvist Västerås Open 
by SmartProvider, som arrangeras för första gången 9-11 augusti 2018.

“Det är en stor ära att få vara värdinna och sätta mitt namn på en ny 
damtävling i Sverige. Det är fantastiskt kul att Västerås Golfklubb tagit 
initiativ tillsammans med partners och Svenska Golfförbundet att stödja 
damgolfen och skapa möjligheter för duktiga tjejer att spela en proffstäv-
ling i Sverige. Det är otroligt värdefullt att få möjlighet att spela en proffs-
tävling. Jag har varit i deras skor för några år sedan och utan liknande 
möjligheter hade jag inte nått dit jag är idag. Jag hoppas att vi tillsammans 
kan utveckla damgolfen och ge fler möjlighet att bli framgångsrika.”
         – Anna Nordqvist
Västerås Golfklubb, VGK, är en anrik klubb som nu siktar mot framtiden.
VGK deltar i Svenska Golfförbundets långsiktiga jämställdhetsarbete 
med visionen ”Världens bästa golf för alla”. Denna damtävling är ett led i 
klubbens arbete att ge damgolfen extra fokus. Det är en Letas-tävling, en 
undertour till Europatouren för damer. Majoriteten av deltagarna är från 
Sverige men tävlingen lockar spelare från hela Europa.

Vår ambition är att skapa en succéfylld tävling – både idrottsligt och 
publikmässigt. Kanske får vi också se en ny världsstjärna tändas inom 
svensk damgolf!
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VGK vill också ge våra elitspelare
Sofia Ljungqvist och Annelie Sjöholm 
chansen att visa upp sig på hemma-
plan, och även möjligheten för alla 
unga tjejer att inspireras av riktigt 
bra golf. Extra glädjande är att 
svensk damgolf på juniorsidan är 
mer framgångsrik än någonsin och 
dessa framgångar saknar motstycke 
i svensk golfhistoria. Fo
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VGK erbjuder en attraktiv bana, ett engagerat funktionärskap samt ett 
väloljat samarbete med både restaurangen och golfshopen, liksom en väl 
anpassad organisation för att genomföra ett arrangemang av denna kali-
ber. Vi har också ett mycket stort fokus på att bidra till affärsnytta för våra 
partners. Vår förhoppning är att du med ett ProAm-lag vill vara med och 
skapa en framgångsrik tradition av denna tävling.

Dagen innan tävlingsstart spelas ProAm-tävlingen på Västerås Golf-
klubb. Då har du möjlighet att erbjuda tre spelare en runda med någon 
av morgondagens stjärnor eller med ett etablerat proffs, en upplevelse 
utöver det vanliga. Ett av proffsen spelar alltså med ditt lag – du anmäler 
tre spelare – i en bästboll där de två bästa scorerna på varje hål räknas. Att 
tävla i lagform på detta vis är fantastiskt roligt!

Hålltider för ProAm-tävling, onsdagen den 8 augusti, förmiddag
06.30 Registrering och uppvärmning
07.00 Samling och information
07.30 Kanonstart
13.30 Lunch med föreläsare. Gemensam prisutdelning
Kostnad: 5500 kr/lag eller 2000 kr/person 

Hålltider för ProAm-tävling, onsdagen den 8 augusti, eftermiddag
11.30 Registrering och uppvärmning
12.00 Samling och information
13.00 Kanonstart
19.15 Middag på Hotel Plaza Västerås med underhållning
21.00 Gemensam prisutdelning och avslutning på Hotel Plaza Västerås
Kostnad: 8000 kr/lag eller 2750 kr/person

För anmälan kontakta Magdalena Sjöholm, 
mail magdalena.sjoholm@vasterasgk.se eller telefon 073-770 18 25

Vi på Västerås Golflubb är oerhört stolta och glada över att kunna presen-
tera tävlingen Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider och vi 
hoppas att du vill vara med i vår ProAm-tävling. Anmäl ditt företag, dina 
kompisar eller dig själv redan idag – antalet lag är begränsat.
Varmt välkommen till en minnesvärd upplevelse på VGK.



Anmäl ditt företag, dina kompisar eller dig själv till ProAm-tävlingen 
onsdagen den 8 augusti.  Varmt välkommen!
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Västerås Golfklubb   
Bjärby   724 80 Västerås   
021 - 448 47 00   
info@vasterasgk.se  www.vasterasgk.se
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