Till pressen
Hösten 1997 grundade PGA of Sweden Sveriges största individuella idrottsstipendium,
PGA FUTURE FUND. Tillsammans med representanter från näringslivet och
privatpersoner, alla med stort golfintresse, ville man premiera lovande unga Tour
Professionals.
Flera spelare, tidigare stipendiater, har också genom åren givit tillbaka till Future Fund
genom egna donationer. Carl Pettersson och Caroline Hedwall var först att ge tillbaka på
detta sätt.
2019 har Henrik Stenson och Alexander Norén generöst bidragit genom egna donationer.
PGA har flera syften med FUTURE FUND. Först och främst ger vi unga lovande svenska Tour
Professionals ett direkt ekonomiskt stöd, ett stöd som ofta är till mycket stor hjälp när en spelare tar
steget upp till en högre Tour.
- Men vi vill även verka för att utveckla och säkerställa en ledande position i golfsporten för våra
medlemmar, berättar Mikael Sorling en av initiativtagarna till Future Fund.
- Att öka intresset för golfsporten är också en viktig uppgift för PGA. Trevliga, skickliga och
framgångsrika Tour Professionals bidrar kolossalt mycket till detta i sin roll som förebilder, säger
Mikael.
Gentemot PGAs samarbetspartners spelar Future Fund också stor roll. Med medlemmar som är
framgångsrika och goda ambassadörer för sitt PGA och sitt land, ökar PGA sina möjligheter att
bedriva en framgångsrik verksamhet.
2019 är PGA Future Funds tjugoandra verksamhetsår. I år delar stiftelsen ut stipendier till nio
spelare. Tre av spelarna får stipendier för första gången och de andra sex för andra gången. Med de
tre nya stipendiaterna har totalt 124 spelare, PGA Tour Professionals, erhållit stöd. Totalt får de nio
spelarna i år dela på 455 000 kronor. Under årens lopp har sammanlagt 8 030 000 kronor delats ut.
Att sex spelare får stöd för andra gången beror på något ändrad policyinriktning när det gäller att
välja ut spelare. Jämfört med 1998 då PGA för första gången delade ut stipendier har
förutsättningarna, konkurrensen på världens tourer, hårdnat. Det tar idag ofta längre tid att etablera
sig. Det är fler steg upp till de högsta tourerna. Av denna anledning kan nu spelare komma ifråga för
stöd fler än en gång, kanske ända upp till tre år.
Stipendiater 2019
Damer
Linnea Ström, Jenny Haglund och Louise Ridderström spelade alla till sig LPGA status 2019. Linnea
och Jenny får 50 000 kr vardera och Louise 65 000 kronor. Detta gör att alla tre nu sammanlagt
erhållit 100 000 kr var i stipendier.

Emma Nilsson och Julia Engström får också stipendier för andra gången. Båda spelarna har full
status på Ladies European Tour. Emma får 40 000 kronor och Julia 25 000 kronor. Båda spelarna har
i och med årets stipendier fått 100 000 kronor var totalt.
Sarah Nilsson förlorade i särspel på LET Q-school och slutade därmed på sjätte plats i kvalet. Fem
fick fullt kort. Men vi bedömer att hennes prestationer under en rad år och hennes potential väl
kvalificerar henne till ett stipendium på 50 000 kronor.
Herrar
Per Längfors spelade på ET Q-school till sig full kort på ET. Per får stipendium för första gången och
erhåller 75 000 kronor.
Oscar Lengdén kom på 23e plats på Challenge Tourens Order of Merit. Det betyder att Oscar
fortsätter på CT, med viss möjlighet till några ET starter också. Oscar får stöd för andra gången,
50 000 kronor, och har därmed fått 100 000 kronor totalt.
Fredrik From har etablerat sig på Sunshine Tour i Sydafrika. Genom denna Tour finns goda
möjligheter att kvalificera sig in på ET. Fredrik för stöd för första gången med 50 000 kronor.
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