Martins Supporterklubb 2018
Hej alla grymma Kårstagolfare! Skulle du också tycka det var häftigt om vi snart kunde få se en
Kårstaspelare på Europa-/PGA-touren? I så fall skulle jag vilja be om ett par minuter av din tid för läsa
om hur just DU har möjlighet att hjälpa mig uppfylla denna dröm.
Om mig
Mitt namn är Martin Eriksson, är 26 år och medlem på Kårsta GK sedan 2001. Mitt mål har alltid varit
att bli professionell golfspelare och spela på högsta nivån i världen tillsammans med Tiger Woods,
Rory McIlroy, Henrik Stenson m.fl. Det är ett tufft mål men jag är en oerhört målmedveten och
disciplinerad person som när jag bestämt att göra något verkligen går in till 110% för att genomföra
det på bästa sätt.
Jag utvecklade mitt spel enormt mycket under mina fyra år på college i USA där jag var väldigt
framgångsrik. Förutom många bra resultat med flera topp-10 placeringar samt en vinst så fick jag
även flera otroligt fina utmärkelser som t ex Southland Conference Player of the Year, StudentAthlete of the Year samt All-American Scholar, som är en av de största nationella utmärkelserna
som man kan få som collegeidrottare. Jag tog examen i december 2016 med en ”Bachelor’s degree in
Finance”, och ett slutbetyg, s.k. GPA, på 3,92 utav 4,00.
Jag har representerat det Svenska herrlandslaget där jag bl. a. har en silvermedalj från Lag-EM i
Frankrike 2016.
Mitt mål
Förra säsongen gjorde jag debut som professionell golfspelare och jag kunde knappast ha fått en
bättre start på proffskarriären. På 19 starter så lyckades jag vinna tre gånger och sluta topp-5 i nio av
tävlingarna. Under hösten kvalade jag till Europatouren men nådde inte riktigt hela vägen fram. I år
känner jag mig starkare än någonsin och ser verkligen fram emot 2018 års säsong. Jag har en full
spelrätt på den Nordiska Ligan som är den högsta professionella touren i Norden och kommer satsa
fullt ut på den. Min målsättning är att komma topp-5 på den totala rankingen över året vilket då

skulle betyda att jag är direktkvalificerad till Challenge Tour 2019. Jag kommer dessutom göra ett
nytt försök på kvalet till Europatouren i höst.
Var med i Supporterklubben
För att jag ska kunna följa min högsta dröm behöver jag hjälp. Utan fantastiska sponsorer och
support från människor runt omkring går det inte att genomföra denna satsning. Jag jobbar hårt med
att få fler samarbetspartners men även fler stöttande supportrar, där kommer just DU in i bilden! Jag
kommer i år starta en egen supporterklubb! Genom att donera en valfri summa (som oavkortat
kommer gå till min golfsatsning) blir du medlem i min supporterklubb. Jag är otroligt glad och
tacksam för alla bidrag jag kan få och nivån på ditt bidrag väljer du helt själv.
Brons
Silver
Guld

100-299kr
300-599kr
600<

Inbjudan till tävling under hösten
Inbjudan till tävling + Utlottning av golfrunda med mig och Mathias

Du kommer ha möjlighet att följa mig under säsongen via Facebook, Instagram samt nyhetsbrev. De
som vill bidra med en lite högre summa kommer bli inbjudna in till en tävling på Kårsta under hösten
samt ha möjlighet att vara med i en utlottning av en exklusiv golfrunda tillsammans med mig och
Kårsta GK’s pro, Mathias Edberg.
Var med i Birdieligan
Som ett extra alternativ kan du även välja att vara med i min birdieklubb där du antingen kan betala
5kr eller 10kr per birdie som jag gör under säsongen (endast på mina professionella tävlingar). Du
som är med i birdieklubben är med i en tävling där du får gissa hur många birdies jag kommer göra
under denna tävlingssäsong. Om du har valt att lägga 5kr/birdie får du en gissning och om du valt att
lägga 10kr/birdie så får du två gissningar. I slutet av säsongen kommer fina priser delas ut till de tre
personer som har gissat närmast. Birdieklubben kommer att pågå under 15 tävlingar mellan maj och
september. Sista anmälningsdag till birdieklubben är 16:e maj 2018.
Så går du med
Ni som vill vara med i min satsning mot världstoppen får jättegärna föra över ditt bidrag antingen via
Swish till 123 331 12 71 eller via bankgiro 5225-2582. Skriv ditt namn vid betalningen och skicka ett
mail till martin.eriksson@pgasweden.com där ni även berättar om ni vill vara med i birdieklubben
eller inte så kommer ni få mer info där.
Jag hoppas att många går med i min supporterklubb, alla bidrag är välkomna, stora som små! Har ni
några frågor är det bara att höra av sig. Vill också passa på att önska dig ett gott nytt golfår 2018 och
hoppas att vi ses ute på Kårsta. Ser ni mig där får ni jättegärna komma fram och hälsa, det tycker jag
bara är bara kul!
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