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Pressmeddelande, 18 oktober 2017 

 

Henrik Sténson i stjärnspäckat startfält i Turkish Airlines Open 

Den svenska golfstjärnan Henrik Sténson, för närvarande åtta på den officiella 

världsrankningen, tar sig an stora delar av världseliten i golf när Turkish 

Airlines Open avgörs på Regnum Carya Golf and Spa Resort i Antalya med 

start den 2 november. Kanske det är dags för en svensk seger i denna den sjätte 

av totalt åtta turneringar på Europatourens Rolex Series.  

Men då måste Sténson slå dansken Thorbjörn Olesen som har att försvara titeln 

efter fjolårets överraskande vinst i Turkish Airlines Open. Dansken plockade 

hem karriärens största seger vid förra årets turnering, med en marginal på tre 

slag.  

Sténson och Olesen ställs i Antalya mot ett koppel av världsspelare, däribland 

ledaren av den europeiska tourens Race to Dubai, engelsmannen Tommy 

Fleetwood, samt landsmannen och Europas Ryder Cup-ikon Ian Poulter. De 

tävlar också mot den olympiska guldmedaljören, britten Justin Rose, och den 

vassa amerikanen Matt Kuchar, tolva på världsrankningen.  

Turkish Airlines Open är den första av de tre avslutande turneringarna som 

leder fram till Race to Dubai på Europatouren. 

– Förra året var enormt för mig. Jag spelade inte så bra i månaderna innan och 

det var fantastiskt för mig att vinna en så stor turnering. Startfältet ser väldigt 

starkt ut den här gången också, men jag har väldigt bra minnen från Turkiet. 

Banan passar mig och förhoppningsvis blir det en bra vecka för min del, säger 

Olesen. 

Fleetwood har tagit sig upp i topp-20 i den officiella världsrankningen efter en 

väldigt framgångsrik säsong med vinster i Abu Dhabi HSBC Championship 

och HNA Open de France, liksom en andraplats i WGC-Mexico Championship. 

Han har spelat samtliga fyra upplagor av Turkish Airlines Open.  

– Jag har alltid njutit av att spela i Turkiet och det blir återigen en stor turnering 

nu när vi närmar oss slutspurten av säsongen. Jag gillar verkligen banan och ser 

fram emot veckan, säger 26-åringen Fleetwood. 
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Den femfaldige Ryder Cup-vinnaren Poulter tävlar också i Turkiet för fjärde 

gången och har tidigare slutat på en andra- och femteplats vid sina tidigare 

deltaganden.  

– Jag är rätt nöjd med min form de senaste månaderna och jag ser fram emot att 

återvända till Turkiet, säger Poulter. Det är alltid en trevlig vecka, både på och 

vid sidan av banan och jag är säker på att vi kommer ha riktigt kul. 

– Vår turnering fortsätter att växa år efter år och vi är väldigt glada att så pass 

prestigefulla spelare kommer till Antalya, säger Turkish Airlines 

kommunikationschef Seda Kalyoncu. 

Vi är väldigt nöjda med det starka startfältet och att spelare av Henriks, 

Thorbjörns, Tommys och Ians kaliber kommer till Turkiet visar på Turkish 

Airlines Opens betydelse i golfvärlden, säger det turkiska golfförbundets 

ordförande Ahmet Agaoglu. 

 

About Turkish Airlines: 
Established in 1933 with a fleet of five aircraft, Star Alliance member Turkish Airlines is a 4-star airline 

today with a fleet of 329 (passenger and cargo) aircraft flying to 300 worldwide destinations in 120 

countrieswith 251 international and 49 domestic. According to the 2017 Skytrax survey, Turkish Airlines, 

already having a six consecutive years of “Best Airline in Europe” award between 2011-2016, now chosen 

as the "Best Airline in Southern Europe" for the ninth consecutive times. Having won the "Best Economy 

Class Onboard Catering" award in 2010, Turkish Airlines also awarded as the World’s "Best Business Class 

Onboard Catering” in 2013, 2014 and 2016, and 2017. Winning the “World’s Best Business Class Lounge” 

award in 2015 and 2017, the global carrier also picked up the World’s “Best Business Class Lounge 

Dining” award for the third consecutive years according to this year’s survey results. More information 

about Turkish Airlines can be found on its official website www.turkishairlines.com or its social media 

accounts on Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, and Instagram 

 

About Star Alliance: 
The Star Alliance network was established in 1997 as the first truly global airline alliance to offer 

worldwide reach, recognition and seamless service to the international traveller. Its acceptance by the 

market has been recognized by numerous awards, including the Air Transport World Market Leadership 

Award and Best Airline Alliance by both Business Traveller Magazine and Skytrax. The member airlines 

are: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana 

Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, 

Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, 

Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI and United. 

Overall, the Star Alliance network currently offers more than 18,450 daily flights to 1,300 airports in 190 

countries. Further connecting flights are offered by Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines. 
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