
Enzymatica och Barsebäck Golf Academy 
i samverkan för att skapa de bästa tänk
bara förutsättningarna för framtidens 
golfstjärnor. Med fokus på spelets alla 
faktorer hjälps vi åt att skriva historia.  
Vill du vara med?

Björn Åkesson

®

Henrik Hilford Brander

Axel Oscarson Jesper Alm Gustav Åkesson



Vad är Team ColdZyme?
Vi är en expertgrupp sammansatt av olika per
soner och företag med unika kompetenser för 
att kunna bistå BGA:s elitsatsning på de golfare 
som de anser har förutsättningarna för att nå 
den yttersta världseliten (läs European Tour och 
PGA Tour).

Team ColdZyme kan och skall bidra med kom
pletterande kunskaper och erfarenheter till 
våra samarbetspartners inom elitidrotten. Vi 
tänker och bygger en helhet, inte bara en elimi
nering av sjukdomar och elände utan även en 
unik kompetensgrupp som tillsammans med 
BGA förverkligar drömmar och möjligheter!

Treårigt samarbete
Vi kommer, med start våren 2013 och under 
tre år framåt, samarbeta med BGA avseende 
produkter och tjänster ur Enzymaticas unika 
produktportfölj och kontaktnät. Som så många 
gånger förr så har laget och den enskilde indi
videns framgångar kunnat mätas enligt ”ingen 
kedja är starkare än den svagaste länken”, 
därför blir samarbetet mellan BGA och  
Enzymatica extra intressant sett ur ett idrotts
ligt perspektiv med tanke på den miljö som 
många elitgolfare vistas i.

Initialt så kommer 5 spelare erhålla produkter 
och tjänster från Enzymatica utan kostnad och 
med återkommande uppföljning/backup från 
Enzymaticas representanter och kontaktnät. 

Spelarna är:  
Björn Åkesson (European Tour).  
Henrik Hilford Brander och Gustav Åkesson. 
(Nordea Tour, Nordic League). 
Axel Oscarson och Jesper Alm (juniorer och 
tillika representanter för BGCC:s ungdoms
satsning på framtida golfare).

Enzymaticas målsättning är att nämnda spe
lare skall kunna fokusera på träning och tävling 
utan avbrott för återkommande förkylningar 
och infektioner, vilket annars är mycket vanligt.

Barsebäck Golf Academy 
Barsebäck Golf Academy (BGA) grundades 
2001 av Christian Härdin och Johan Andersson 
med målsättningen att kunna erbjuda en av 
Europas bästa anläggningar för träning och 
utveckling av morgon dagens världsspelare. 
Denna målsättning har resulterat i åtskilliga 
framgångar, för Barsebäck Golf & Country 
Club som klubb, och för individerna som  
Christian och Johan har tränat och utvecklat 
till den yppersta eliten på herr och damsidan.
Vår målsättning är oförändrad och kraven på 
framtida spelare skärps, därför blir betydelsen 
av samtliga beståndsdelar allt mer avgörande 
för att kunna nå framgång.

Följande personer och företag är  
knutna till Team ColdZyme:

Jonas Morin 
Biomechanical coach med inriktning på nerv 
och muskelobalanser. Ägare av Motion Studio 
i Malmö.

Fredrik Vare 
Privatpraktiserande kiropraktor med bl.a. 
några av Sveriges absolut bästa friidrottare. 
Ägare av Kiropraktik och Rehab i Stockholm.

Göran Jönsson 
Läkare, Infektionskliniken i Lund

 
Namn: Björn Åkesson

Spelar på: European Tour

Född: 1989

Bästa egenskaper som golfare: Är extremt mål- 

medveten och fokuserad.

Målbild om tre år: Etablerad på Europatouren,  

bland de 50 bästa spelarna.

Namn: Henrik Hilford Brander

Spelar på: Nordea Tour och Nordic League

Född: 1986

Bästa egenskaper som golfare: 

Har en bra drive – gillar det långa spelet.  

Ger mig aldrig. 

Målbild om tre år: Spelar på Europatouren.

Namn: Jesper Alm

Spelar på: Svenska juniortouren

Född: 1992

Bästa egenskaper som golfare: 

Träningsvillig – älskar spelet. Vinnarskalle.

Målbild om tre år: Spelar CT. Kvalar till Europatouren.

Namn: Axel Oscarson

Spelar på: Svenska juniortouren

Född: 1992

Bästa egenskaper som golfare: 

Humöret är ständigt på topp. Fokuserad.

Målbild om tre år: Spelar CT. Kvalar till Europatouren.

Vår målsättning är att spe
larna ska kunna fokusera 
på träning och tävling utan 
avbrott för återkommande 
förkylningar och infektioner.

”

Namn: Gustav Åkesson

Spelar på: Nordea Tour och Nordic League

Född: 1991

Bästa egenskaper som golfare: Mina långa drivar,  

har mycket fantasi.

Målbild om tre år: Tävlar mot brorsan på Europatouren.



Hur kan du hjälpa till?
Företag och privatpersoner erbjuds nu en 
unik möjlighet att på nära håll få följa utveck
lingen och framgångarna för Team Cold
Zymes golfspelare. Du får löpande rapporter 
via mail från spelarna kring träning, förbe
redelser, tävlingar och andra händelser som 
kantar deras vardag.
De aktuella sponsorpaketen är – av för
klarliga skäl – uppdelade i olika kategorier 
baserat på er möjlighet till medverkan, 
engagemang och ekonomiskt stöd.

BGA ansvarar för spelarnas utveckling och 
fördelar de ekonomiska medlen med god 
redovisningssed på tränings och kompe
tenshöjande insatser. 

Ni kommer att bidra med:  
• Bidrag för träningsläger under vinter 
 halvåret och försäsong (inkl. rese 
 kostnader).

• Bidrag för tränings övervakning (dvs  
 träningsuppföljning i samband med spel  
 på tourerna långt från den egna anlägg 
 ningen), bidrag till matresalogi samt  
 startbidrag vid tävling på den nivå eller  
 högre som den aktuella spelaren är kva 
 lificerad för. Spelarna kommer inte få nå 
 gon ersätting vid förlorad arbetsintäkt,  
 t.ex. lön för arbete i samband med trä 
 ningar och tävlingar.

• Bidrag för gym och massage.  
 Specifik träningsutrustning som bidrar  
 till maximal förståelse och planläggning  
 av träningsmoment (t.ex. utrustning som  
 förbättrar sving, puttning, bollflykt, spin  
 och kontroll i spelet).

• Bidrag för friskvård/sjukvårdsförsäkring.

Sponsorpaket
Samtliga sponsorpaket ger dig rätten att via 
offentliga publikationer (tryckt eller digitalt) 
berätta om ert engagemang i Team Cold
Zymes satsning mot världseliten. Ditt namn 
och/eller företagslogo kommer finnas på 
Team ColdZymes hemsida.

ALBATROSS 
Kostnad: 200 000 kronor

2 st VIPplatser med resa, kost, logi, golf och 
entrébiljetter till British Open under torsdag 
 lördag med Christian ”Kricken” Härdin som 
din privata kommentator längs med repen.

Huvudsponsor av teamet (kan delas mellan 
max 4 företag) där det ingår plats på ProAm 
vid officiell tävling, VIPboll vid företagsgolf á 3 
kunder, privat clinic, företagslogo på bag eller 
kläder (separat överenskommelse), referens
person på web. Finalmiddag på Barsebäck.

EAGLE 
Kostnad: 100 000 kronor

Företagsgolf á 2 kunder, referensperson på 
web, företagslogo på bag eller kläder (sepa
rat överenskommelse).  
Finalmiddag på Barsebäck.

BIRDIE 
Kostnad: 50 000 kronor 
Företagsgolf á 1 kund, företagslogo på web 
och övrigt officiellt material. 
Finalmiddag på Barsebäck.

PAR 
Kostnad: 25 000 kronor

Officiell sponsor av Team ColdZyme.  
Omnämns alltid i allt publikt material med 
företagslogo. Finalmiddag på Barsebäck.

®

Kontakt: Gunnar Lygård, Projektledare, Enzymatica 
Tel: 0733140803 
E-post: gunnar.lygard@enzymatica.se


