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” Vi får positivt gensvar på att en del av 
prenumerationsavgiften går tillbaka  
till klubbarnas juniorverksamhet.”

E R B J U D A N D E

Svensk Golf 2020

Håll ögonen öppna efter ett unikt erbjudande 
om att prenumera på Svensk Golf, som du 
endast kan ta del av genom din hemmaklubb.

Viktiga årtal i tidningens historia 
T I D S L I N J E

Svenska Golfförbundet 
förvärvar tidningen 

Svensk Golf. 

Egmont Publishing  
förvärvar Svensk Golf  

och svenskgolf.se  
av SGF.

SGF avslutar distri-
butionsavtalet med  
Egmont enligt för-

bundsstyrelens beslut.

Svensk Golf nr 3 blir 
sista numret som 

 skickas ut till alla som 
är medlem i en svensk 

golfklubb.

Svensk Golf nr 4  
distribueras hem i 

brevlådan till de som 
valt att teckna en  
prenumeration.

202020191964 2015

H U R  K A N  J A G  F O R T S Ä T T A  läsa 
Svensk Golf efter att den slutas 
skicka ut via Golfförbundets 
medlemsregister? Genom att 
teckna en prenumeration via 
din hemmaklubb, lyder svaret 
för merparten av Sveriges gol-
fare. Detta står klart efter att 
över 200 svenska golfklubbar 
valt att sluta upp i den unika 
kampanj där deras medlemmar 

HAR ER KLUBB 
ÄNNU INTE  
ANSLUTIT SIG? 

> Mejla svenskgolf@
tillvaxtbolaget.se så 
hör vi snarast av oss 
och berättar mer.  

får erbjudande om att prenu-
merera på Svensk Golf till ett 
mycket förmånligt pris för de 
nummer som kommer efter maj 
2020, då tidningen övergår till 
att distribueras till betalande 
prenumeranter.

– Vi märker att klubbchefer 
och styrelser är mycket positiva 
till detta erbjudande, där deras 
administration och arbetsin-
sats minimeras. Detta är en 
stor framgång och vi upplever 
att merparten av alla svenska 
klubbar kommer att kunna er-
bjuda sina medlemmar denna 

prenumerationslösning innan 
våren. Vi får givetvis också 
mycket positivt gensvar på att 
en del av prenumerationsavgif-
ten går tillbaka till klubbarnas 
juniorverksamhet, säger Johan 
 Wictorin på Tillväxtbolaget som 
är Svensk Golfs partneransva-
rige för golfklubbarna.

Få Svensk  
Golf till bästa 
pris via din  
hemmaklubb
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