
Putta dig till London!
 

Vinn en resa för två till London med flyg & boende två nätter där ni får  
besöka speakeasy-barer och ges en VIP-experience på Londons hetaste  

minigolfställe Swingers - The Crazy Golf Club. Ett härligt ställe som öppnar  
sin andra enhet i mars på Oxford Circus. Swing kommer genomföra en  

studieresa dit för personalen och ni kommer vara med som hedersgäster  
och produktutvecklande testpanel.

Swing by Golfbaren är den riktiga minigolfens hem i Vasastan. Vi berättar i ord, 
bild och upplevelse på plats, historien om minigolfens uppkomst i USA och 

Sverige. Vi har kombinerat detta med utsökt mat och härliga drinkar. Vi kan med 
stolthet säga att recensionerna från våra gäster är mycket positiva.

Vi har inspirerats av många olika historiska och nutida platser när vi skapat 
Swing och det är extra kul att vi nu är en del av en ny minigolf-boom 90 år efter 
den formliga explosionen 1928-1931 med 20000 minigolfbanor i förbudstidens 

USA. Det har exempelvis bara i London öppnat över 10 nya ställen  
med minigolf, bar & restaurang de sista tre åren.

Tävlingsupplägg; 

Besök Swing och spela en minigolfrunda under perioden 23 jan–10 feb så 
kan du och en vän vinna resan! Vi kommer att lotta fram en vinnare bland alla  
minigoIfspelare under perioden. I linje med OS-devisen* är deltagande främst 
det som räknas och förutom att spela en runda behöver du svara på 3 frågor 

om minigolfens historia & Swing, vars svar du hittar på plats hos oss någonstans. 

Känner du dig lite extra vass på minigolf så kan du öka dina chanser ytterligare 
genom att under perioden 6-9 februari komma in på Swings resultattavla, där 

de 3 bästa (plus lika) varje dag kvalar in till ett finalspel på Swing den  
10 februari kl. 21.00 då alla kvalificerade gör upp om en resa för två till London!



tävlingsregler 

 
Resenärer måste vara minst 18 år, yngre deltagare i tävlingarna på Swing är  
välkomna men kan då bara vinna resan till sina föräldrar eller äldre vänner.

Vinnare kan i samråd med Swing överlåta resan till närstående personer men  
vinsten kan inte tas ut i pengar. 

Deltagare i tävlingen godtar att Swing registrerar kontaktuppgifter och använder dessa för 
kommunikation om tävlingen samt löpande egna nyhetsbrev. 

Spelavgiften för en minigolfrunda på Swing är 150:- per person, vid fler rundor samma dag 
är priset per runda 70:- och kan genomföras i mån av plats eller via tidsbokning. 

Deltagare i bägge tävlingarna har rätt att spela flera rundor och därmed registrera sig fler 
gånger och därmed öka sina vinstchanser. Vid flera angivna korrekta svar på tävlingen  
som pågår 23 januari - 10 februari kommer det finnas en utslagsfråga och vid behov  

utöver det kan lottning i sista hand komma att avgöra.

Deltagare i finalen den 10 februari godtar att Swing tar upp bild och ljud på plats  
samt använder detta i sin marknadskommunikation.

Resan till London kommer genomföras i mitten/slutet av mars och är en del i Swings egen 
studieresa till London där vinnarna förväntas delta som fokusgrupp på några av momenten. 

Tävlingen som pågår under jubileumsveckan 6-10 februari och bygger på kval och finalspel 
är endast öppen för glada amatörer inom minigolf. Licensierade bangolfare är således  

hänvisade till den öppna tävlingen som pågår 23 januari – 9 februari.

Kvaltävlingen som pågår under jubileumsveckan 6-9 februari bygger på minigolfens och 
golfens tradition av etik och moral där man på egen hand förväntas följa gällande regler 
och alltid ange ett korrekt resultat på varje hål. Samtidigt krävs vid registrering minst en 
spelpartner som kan gå i god för resultatet. För att en runda skall kunna räknas skall den 

vara påbörjad i samråd med Swings personal, dvs inbokad och betalad i receptionen.  
Flera rundor per dag är godtagbart så länge de är registrerade och betalda.

 
Resultat som registreras som dagens tre bästa skall verifieras av minst en person  

över 18 år som också registrerar sina personliga uppgifter.

Finalen den 10 februari kommer att genomföras med Hans Olofsson, Swings grundare  
och tvåfaldig världsmästare i minigolf, som tävlingsledare. Swings sedvanliga spelregler för  

banan som är nedskrivna på scorekorten kommer då att gälla och Hans är enväldig domare.

Swing har kontrollerat gällande lagstiftning avseende lotterier och tävlingar. Vi anser det 
tydligt att detta inte är ett lotteri som omfattas av lotterilagen avseende tillstånd etc.

Swing vill dock uppmärksamma deltagare och potentiella vinnare på att vinstskatter  
kan tillkomma och för dessa ansvarar man som vinnare.


