Den 17 september klockan 10:37, nästan en timme innan ledarbollen,
peggade Anna Nordqvist upp tillsammans med Mi Jung Hur och Ally
McDonald för att spela den avslutande ronden i årets sista major, The
Evian Championship.
TEXT/foto Göran Söderqvist
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få trodde då att Anna skulle vara den som några timmar senare

lyfte pokalen, blev gratulerad på green av den bästa någonsin, Annika
Sörenstam, och fick möjlighet att fira segern med sina närmaste på Au
Bureau när kväll blev till natt i Évian-les-Bains.
Efter bogey på första och femte hålet var det ännu färre som trodde
på Anna som segrare. Hon var inte ens med på de TV-bilder som producerades förrän hon gjort eagle på hål 15 och var uppe i delad ledning.
– Jag kände att jag idag ville gå ut och bara fokusera på min score
och på det jag kunde påverka. Att vinna fanns inte i mitt huvud förrän
på slutet när jag gjorde några birdies och en eagle, sa Anna på segerpresskonferensen med den stora pokalen vid sin sida.
körtelfeber satte stopp för träning

Vi backar i tiden till i mitten av sommaren och US Women’s Open för att
bättre få perspektiv på vilken bedrift det var av Anna att ta hem denna
seger. Anna blev i samband med US Women’s Open diagnostiserad
med körtelfeber och ordinerad vila.
Anna gillar för att inte säga älskar att träna, både golf och fys. Att då
få ordination om att vila är inte något du gillar. Men mindre träningsbelastning, färre tävlingar och fokus på att verkligen spela när det är
tävling har gett goda resultat.
– Jag var så ivrig att spela den här veckan. Normalt är jag utmattad
den här tiden på året. Men nu är jag utvilad och väldigt sugen att spela.
Så denna veckan handlade om att vara förväntansfull inför att spela,
säger Anna efter tävlingen.
Anna hade ett riktigt bra Solheim Cup och innan dess slutade hon
delad sjua i Women’s British Open där hon avslutade med 67 slag i tuffa
förhållanden på söndagen.
en avslutning i absolut världsklass

När Anna slog ut på det sjätte hålet på The Evian Championship var hon
långt ifrån ledningen. Hon startade sista speldagen som delad elva och
de första fem hålen tog henne inte närmare toppen av ledartavlan. Men
när en birdie på hål sex följdes upp med att spinna i en wedge för eagle
på nästkommande par 5-hål var Anna tillbaka topp 10.
Nästa birdie för Anna kom på 12:an. Då var hon fortfarande fyra slag

» Det var kallt när årets sista major avgjordes
och Anna Nordqvist var kall i dubbel bemärkelse. Hon frös så att hon knappt kunde känna
sina händer, men hon var också kall i huvudet
och höll sig till sin plan och fokuserade på det
hon kunde påverka. Det avgjorde till hennes
fördel. «
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efter Moriya Jutanugarn som ledde när ronden
startade och fortfarande var i ledning. Det är nu
Anna får betalt för sitt tålamod och sitt fokus på
det hon kan påverka. Hon visar vilken världsspelare hon är när hon från hål 14 till 18 presterar
följande och tar sig till särspel om titeln i Evian
Championship:

Hål 14:
Hål 15:
Hål 16:
Hål 17:
Hål 18:

208 yards hybrid 3 till 4,5 m – birdie.
223 yards spoon till 1 m – eagle.
156 yards järn 8 till 1,5 m – birdie.
130 yards järn 9 till 11 m – par.
285 yards järn 5 (lay up),
132 yards järn 8 till 7 m – bogey.

inget lämnas åt slumpen

När Anna står inför sitt andraslag på 15:e hålet är
gruppen före inte klara på green. Då visar Anna
att hon inte lämnar något åt slumpen. Visst har

hon spelat hålet många gånger innan och visst
har hon dagens flaggplacering på den lapp spelarna alltid får på första tee. Men det finns tid
och hon har från sitt läge till vänster ett halvblint
slag, så hon springer fram 130 meter till kullen
som hindrar henne från att se greenytan och så
gör även hennes caddie, Kyle Morrison. En kort
diskussion mellan de två innan de tar sig tillbaka
till bagen och bollen. Slaget hon slår med sin
spoon är så nära perfektion det går, från 223
yards till en meter. När hon strax efter sänker för
eagle går hon upp i delad ledning utan att veta
om det. Moriya slår just då out-of-bounds på hål
13. När Anna gör birdie på hål 16 är hon i ensam
ledning.
Avslutning blir dramatisk, dels för att hål 18
spelas långt i motvind och även för att ett oväder närmar sig Evian Resort de Golf från Genevesjön. Moriya Jutanugarn, Lydia Ko och Katherine
Kirk misslyckas alla med att gå på par de sista
tre hålen och missar Annas resultat på nio under
par med ett slag. Det gör inte amerikanskan Brittany Altomare som avslutar med birdie på 18:e

hålet och tar sig upp i delad ledning.
Anna, som efter avslutad rond tog sig till
övningsgreen för några puttövningar och därefter följt upplösningen av den sista ronden i
klubbhuset, gör sig redo genom att svinga en
klubba inne i restaurangen. Rangen ligger 7–8
minuter med bil från klubbhuset så det är inte
ett alternativ.
Återigen särspel i en major för Anna mot en
amerikanska som heter Brittany. Förra gången
var vid förra årets US Women’s Open där Anna
förlorade till Brittany Lang efter att TV-bilder visat att Anna vidrört sanden i en bunker i sin baksving. Nu ställdes Anna mot Brittany Altomare
som tidigare haft en topp 10-placering på LPGA
Tour och det var i slutet av augusti när hon slutade delade trea i Portland.

särspel i kyla, blåst och hagel

Ovädret som under avslutningen av sista ronden varit på väg in mot banan anländer precis
som spelordningen i särspelet lottas på 18:e hå-

lets tee. Alla som kan tar skydd under träd, under
regnponchos eller i en buske som franske tourspelaren Thomas Levet som denna vecka jobbar som bankommentator åt fransk TV. När han
kommer ut därifrån efter att de båda spelarna
slagit ut från tee uttrycker han leende sin åsikt
om vädret och menar att Evian Championship
nästa år borde spelas inomhus.
Ingen av spelarna har möjlighet att gå för
green på sina andraslag på det långa och svåra
18:e hålet som har en snittscore närmare fem än
sitt par som är fyra. Troligen har aldrig en major
avgjorts i sämre förhållanden. Det är kallt, det
regnar mer än kraftigt, det blåser rejält och det
kommer även ned en del hagel.
– När vi står inför våra tredjeslag i särspelet
och det börjar hagla och de säger till oss att fortsätta spela, då är det bara att fortsätta gissar jag,
säger Anna om förhållandena under särspelet.
Anna har 138 yards kvar när hon slår sitt
tredje slag till höger om green med en järnsexa.
En klubba hon normalt slår 165 yards. Brittany
har större problem än Anna i de tuffa förhållan-

dena vilket innebär att Anna vet att om hon kan
chippa och enputta så är segern hennes.
Chipslaget hon står inför är inte något av Annas favoritslag, men läget gör att hon kan vara rätt
aggressiv och hon löser det utmärkt och slår upp
bollen till en dryg meter från hål. När hon sänker
putten, som har litet fall i sig från vänster till höger,
innebär det att hon är Evian Champion 2017. Det
innebär också att hon är dubbel majorssegrare åtta
år efter hennes första, LPGA Championship 2009.
Det var kallt när årets sista major avgjordes
och Anna Nordqvist var kall i dubbel bemärkelse. Hon frös så att hon knappt kunde känna sina
händer, men hon var också kall i huvudet och
höll sig till sin plan och fokuserade på det hon
kunde påverka. Det avgjorde till hennes fördel.
Segerpokalen mottog Anna av Gary Player.
Därefter följde tacktal, TV-intervju, poserande
för fotografer insvept i svenska flaggan, presskonferens, kort samtal med mamma Maria via
facetime, ytterligare poserande med pokalen
för officiella bilder, telefonintervjuer med flera
svenska medier och signerande av flaggor. Ty-

piska åtaganden som följer direkt efter en majorseger innan firandet kan ta vid.
Efter segermiddagen avslutades kvällen i
baren på Au Bureau där Anna lugnt njöt tillsammans med sina närmaste och även gjorde en
telefonintervju med Sveriges Television. Med
där fanns Suzann Pettersen, den senaste majorsegraren från Europa vilket var vid Evian Championship 2013, första gången tävlingen spelades som major. Dagen efter åkte Anna tillbaka
till hemmet i Orlando som världsfyra för att vila,
träna och ladda för säsongsavslutningen som
innebär några tävlingar i Asien innan LPGA
Tour återvänder till USA för tourfinalen CME
Group Tour Championship i Naples, Florida i
mitten av november.
o

kort fakta
Anna Nordqvist i Solheim Cup
2009, 2011*, 2013*, 2015, 2017
*seger för Europa
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här står inte tiden still,
den känns bara lättare.

45

