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Felix Pålson heter jag och är professionell golfspelare sedan 2018. Min målsättning har 
sedan länge varit tydlig och jag jobbar hårt för att ta mig till den högsta nivån av proffsgolf 
i Europa och i förlängningen vinna där. Som amatör var jag med i landslaget från 15 års 
ålder och efter att jag gick riksidrottsgymnasiet åkte jag till USA på collegestipendium i 
1,5 år. Höjdpunkter under denna period är bland annat silver i både EM och VM, guld i 
junior SM och vinst på Division 1 College.

Efter två säsonger på den Nordiska proffstouren satte corona stopp för de flesta 
möjligheterna att klättra uppåt på tourstegen. Inställda kval och uppflyttningsplatser 
har begränsat oss som kommer underifrån att ta oss vidare men under året 2021 blev jag 
utvald av landslaget att få några Wild Cards till en del Challenge Tour-tävlingar. Detta är 
nästa nivå, touren under Europatouren. Jag spelade relativt bra och i och med det fick 
jag fortsätta spela och skaffade mig en kategori för 2022. I en kombination mellan den 
kategorin och fortsatta wildcards gör jag nu min första säsong med behörighet på 
Challengetouren. Just nu befinner jag mig i Sydafrika för min säsongsstart. Jag är 
garanterad 13 starter men spelar jag bra kommer jag få spela mer än så.

Min satsning kostar en hel del pengar och det är en förutsättning för mig att ha 
sponsorer som hjälper mig att finansiera resor, träningar, kval, tränare, och tävlingar. 
Jag har satt ihop paket i olika nivåer och min förhoppning är nu att jag ska hitta både 
privatpersoner och företag som skulle se det som intressant att stötta mig.

Stort tack för att du tagit dig tid att läsa detta och hoppas att du skulle vilja hjälpa mig att 
fortsätta denna resa mot toppen! 



DIAMANTSPONSOR 50 000 SEK 

• Logga på alla kläder jag tävlar och tränar i.

• En golfrunda tillsammans med mig på 
 förslagsvis Bro Hof, där jag delar med mig av   
 tips och knep om hur ni förbättrar ert spel.

• Lektion med mig. Vi går igenom ett /flera 
 områden av ditt spel du känner skulle kunna   
 slipas på och hittar några bra övningar för det!

•  Gemensamt event med tävling och häng för 
 er som stöttar min satsning. Jag delar  även 
 med mig av hur ni på bästa sätt håller igång 
 och utvecklas under vintern.

• Exklusivt nyhetsbrev*

GULDSPONSOR 35 000 SEK

• Spela en Pro-am tävling ihop med mig! Under 
 året kommer jag hitta en tävling som passar 
 där jag bjuder in till att vara med och se hur 
 vi har det på touren.

• Lektion med mig. Vi går igenom ett /flera 
 områden av ditt spel du känner skulle kunna 
 slipas på och hittar några bra övningar för det!

•  Gemensamt event med tävling och häng för 
 er som stöttar min satsning. Jag delar  även 
 med mig av hur ni på bästa sätt håller igång 
 och utvecklas under vintern.

• Exklusivt nyhetsbrev*

SILVERSPONSOR 20 000 SEK 

• En golfrunda tillsammans med mig på 
 förslagsvis Bro Hof, där jag delar med mig av   
 tips och knep om hur ni förbättrar ert spel.

•  Gemensamt event med tävling och häng för 
 er som stöttar min satsning. Jag delar  även 
 med mig av hur ni på bästa sätt håller igång 
 och utvecklas under vintern.

• Exklusivt nyhetsbrev*

BOOSTSUPPORTER  6 500 SEK
- Bidra och följ min satsning

• Exklusivt nyhetsbrev*

Kontakt
Mobil: 070-396 13 46
Mail: felixpalson@gmail.com

* Exklusivt nyhetsbrev varje månad med uppdateringar 
om mitt liv på touren. Hur det går, planer, reflektioner, 
bilder och vad vi ägnar oss åt utöver tävlingsvarven

Alla priser är exklusive moms förutom 
boostsupporter som är inklusive moms.Sp
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