
 
 
 
 

MoreGolf MasterCard® ger dig chansen att gå caddy för 
  Robert Karlsson 

 
MasterCard samarbetar med en av Sveriges främste golfspelare inför SAS Masters 2009 

 
 
Stockholm den 26 juni 2009 – Europatourspelaren Robert Karlsson har varit MasterCards 
golfpartner sedan mars i år. I samarbete med EnterCard har nu Sveriges alla golfare chansen att gå 
caddy åt Robert Karlsson i samband med SAS Masters. 
 
MasterCard sponsrar golf, tennis och fotboll samt underhållning som Melodifestivalen. "SAS Masters 
är årets höjdpunkt för alla som brinner för golf i Sverige. Vi har varit en del i turneringen de senaste 
två åren och vi är glada att vi i år får möjligheten att presentera en av landets största 
idrottspersonligheter Robert Karlsson för svenska golfare", säger Carlos Rodriguez, regionchef  
Norden och Baltikum för MasterCard Europe. 
 
Robert Karlsson: "Jag är väldigt glad att för första gången få tävla på hemmaplan som partner 
tillsammans med MasterCard. Det är roligt att se hur golfen fortsätter att öka i popularitet i Sverige. 
Det görs så mycket för att öka intresset för spelet och göra golf mer tillgängligt för alla. MasterCards 
MoreGolf-kort är speciellt framtaget för golfare och möter deras behov". 
 
MoreGolf MasterCard utges av EnterCard i nära samarbete med Svenska Golfförbundet och belönar 
kortinnehavarna med bonuspoäng som kan användas hos utvalda återförsäljare. Förmånerna omfattar 
bl a gratis greenfee vid var 10:e spelrunda, fritt inträde till SAS Masters 2009 och möjlighet att 
smidigt boka tid på favoritbanan via internet. 
 
"Sedan relanseringen i våras har MoreGolf MasterCard blivit en succé bland svenska golfare och 
golfklubbar. Kortet har skräddarsytts för att tillgodose golfspelarens behov, vara ett bra verktyg för att 
hantera spelarens utgifter och även bidra till att göra favorithobbyn ännu mer givande", avslutar 
Morten Gulbaek, vd för EnterCard Sverige. 
 
Alla golfare som ansöker om ett MoreGolf MasterCard på www.golf.se/moregolf före den 12 juli, har 
möjlighet att vinna en caddy-rond med en av världens främste golfare under SAS Masters ProAm på 
Barsebäck den 22 juli. 

# # # 
 
Till redaktionen: MasterCard är engagerad i en rad stora sportevenemang runt om i världen, bl a  
UEFA Euro Champions League sedan 1994 och både PGA-touren och Europatouren. I Norden 
sponsrar MasterCard UEFA U21-EM som bäst spelas i södra Sverige, UEFA Dam-EM som kommer 
att spelas i Finland i september samt tennisturneringarna Collector Swedish Open Women och Catella 
Swedish Open i Båstad den 6 till 19 juli. Sponsringen utgör en grundbult i MasterCards globala 
marknadsföringsstrategi och gör det möjligt för MasterCard att skapa unika affärsmöjligheter för sina 
kunder – finansiella institut, banker och handlare – samtidigt som man skapar ovärderliga upplevelser 
för sina kortanvändare. 
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About Swedish Golf Federation 
 
The Swedish Golf Federation is one of the largest golf associations in Europe with around 500 member courses 
and approximately 600 000 golfers. It holds a commercial side of its business with its media channel, such as 
www.golf.se and magazine Svensk Golf, a European Tour tournament such as SAS Masters and activities such 
as MoreGolf MasterCard, a co-branded membership- & payment card towards all Swedish golfers. The Swedish 
Golf Federation’s sportsmodel has during the last 20 years developed numerous PGA, LPGA, ET and LET tour 
players such as Robert Karlsson, Henrik Stenson, Annika Sörenstam. 
 
 
About EnterCard 
EnterCard is a group of credit-card issuing companies operating in the Nordic region. EnterCard was founded in 
2005 by Barclays Bank – Europe’s biggest credit-card company and global powerhouse in consumer finance 
and Swedbank - the leading retail bank in the Swedish and Baltic region. EnterCard issues and manages credit 
cards on behalf of partners, and directly to consumers using our own consumer brand – re:member. Today 
EnterCard has over 1.5 million cards in the Nordic region and over 270 employees, based in Stockholm, Oslo, 
Trondheim, Copenhagen and Helsinki.www.entercard.com  
 
 
About MasterCard Europe  
MasterCard Europe is the entity responsible for managing MasterCard Worldwide’s business in Europe, for 
Europe. With headquarters in Waterloo, Belgium, MasterCard Europe works in 51 European countries, 
stretching as far afield as the eastern border of Russia. Through its network of local offices, MasterCard Europe 
can understand and meet the diverse needs of customers in the very different types of markets throughout 
Europe, enabling people to do business in their own way in their own language.  
 
About MasterCard Worldwide  
MasterCard Worldwide advances global commerce by providing a critical economic link among financial 
institutions, businesses, cardholders and merchants worldwide. As a franchisor, processor and advisor, 
MasterCard develops and markets payment solutions, processes approximately 21 billion transactions each year, 
and provides industry-leading analysis and consulting services to financial-institution customers and merchants. 
Powered by the MasterCard Worldwide Network and through its family of brands, including MasterCard®, 
Maestro® and Cirrus®, MasterCard serves consumers and businesses in more than 210 countries and territories. 
For more information go to: www.mastercard.com 
 
 
 
For more information, please contact: 
 
Daniel Arenholm, EnterCard, +46 (0) 8 737 14 17, daniel.arenholm@entercard.com 
 
Bernhard Mors, MasterCard Europe, + 32(0) 2 352 50 57, bernhard_mors@mastercard.com 
 
Madeleine Ödquist, Swedish Golf Federation, MoreGolf, +46 705 500 506, madeleine.odquist@sgf.golf.se
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