
           
          
 
 

• NENT Group visar golfmästerskapet The Open i Sverige, Norge, Danmark och Finland 
fram till slutet av 2024 

• NENT Group visar exklusivt tre av de fyra majortävlingarna i hela Norden 

• Varje år visar NENT Group mer än 50 000 timmar direktsänd sport i världsklass 
 
Nordic Entertainment Group (NENT Group) har förlängt de exklusiva nordiska 
rättigheterna till golfmästerskapet The Open fram till slutet av 2024. Varje runda från den 
prestigefyllda turneringen fortsätter att direktsändas på NENT Groups streamingtjänst 
Viaplay och betal-TV-kanal Viasat Golf, vilka erbjuder omfattande golfbevakning året runt 
från världens största tävlingar. 
 
The Open spelades första gången 1860 och är golfens ursprungliga majortävling. I år spelas 
The Open på Royal Portrush i Nordirland den 18-21 juli där regerande mästaren Francesco 
Molinari försvarar den berömda Claret Jug-pokalen mot golflegender som Tiger Woods, som 
nyligen vann sin femte Masters Tournament. 
 
NENT Group har de nordiska rättigheterna till tre av de fyra majortävlingarna – The Open, 
US Open och PGA Championship – samt de danska rättigheterna till den kvarstående 
majortävlingen Masters Tournament. Dessutom har NENT Group de nordiska rättigheterna 
till Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour och European Tour-tävlingarna, där 
World Golf Championships, de åtta Rolex Series-tävlingarna och ett av världens mest sedda 
sportevenemang, Ryder Cup, ingår. 
 
Utöver The Open har NENT Group även säkrat rättigheterna till AIG Women’s British Open, 
Senior Open Championship och The Amateur Championship fram till 2024. 
 
Kim Mikkelsen, Sportchef, NENT Group: “Varje år visar vi mer än 1 500 timmar direktsänd 
golf och nu kan våra tittare på Viaplay och Viasat Golf se fram emot ännu mer bevakning i 
världsklass från ett oslagbart urval av turneringar. Förlängningen av rättigheterna till The 
Open, en turnering som Sveriges Henrik Stenson vann 2016, försäkrar att NENT Group 
förblir golfens hemvist under många år framöver och stärker ytterligare vår position som 
Nordens ledande leverantör av unika sportupplevelser.” 
 
NENT Group för miljontals fans närmare sporterna de älskar – varje skott, varje mål, varje 
touchdown, varje putt, varje slag, varje varv, varje gång. NENT Group visar varje år mer än 
50 000 timmar direktsänd sport i världsklass på sina TV-kanaler och streamingtjänster, 
inklusive ishockey från NHL och KHL, fotboll från UEFA Champions League, Premier League, 



           
          
 
 
Bundesliga och Ligue 1, Formel 1, IndyCar, amerikansk fotboll från NFL, boxning, UFC, 
tennis, basket, handboll och golf. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av 
underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, 
TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för 
mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik 
och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq 
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) 
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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