Personligt
Elin Arvidsson
Född: 1992.
Klubb: Falkenbergs Golfklubb.
College: Texas Tech University.
Status: Professionell golfspelare sedan 2016.
Tour: Symetra Tour.
Instagram: @elinarvidss
Team Elin: Tränare: Ola Lindgren. Nätverk:
KG Nissen, fystränare. Patrik Jonson, coach. Jon
Karlsen, puttning. Marcus Börjesson, mentalt.

E

fter examen vid Texas Tech University packade Elin Arvidsson sin

Mazda 3 full med det hon skaffat sig under sina fyra år på college,
skänkte det som inte fick plats till välgörenhet och gav sig ut på en
resa som fortfarande pågår. Häng med när Elin berättar om möten
med golflegendarer, hur det är att spela världens största tävling, bli
varnad för långsamt spel på grund av USA:s president och varför hon
tycker att Frida Kinhult har en smart plan för sitt första år på touren.

Vem är Elin Arvidsson?
– Jag är 27 år, från Falkenberg och har golf som yrke. Jag bor i USA,
men njuter de få gånger varje år jag kan vara i Sverige. Falkenberg känns fortfarande hemma
på något sätt.
Som barn höll Elin Arvidsson på med massor av olika aktiviteter. Hon sparkade fotboll i
Skrea IF, red på ridskola varje vecka, dansade aerobics och spelade golf någon gång ibland.
– Vid 12 års ålder började jag träna lite mer golf och det gav fort resultat. Givetvis påverkades jag också av att alla andra i familjen spelade golf. Eftersom min bror gick på Riksidrottsgymnasiet i Perstorp visste jag hur roligt de hade det. Det där ville jag också göra!
– Om jag inte hade kommit in på Riksidrottsgymnasiet i Ljungbyhed med Hans Larsson
som huvudcoach så hade jag inte varit där jag är idag. De trodde på mig och jag fick en av de
tre platserna som erbjöds.

» Jag hade varken råd med
lägenhet eller medlemskap
i en golfklubb med tillgång
till ett bra träningsområde,
eftersom pengarna var vikta
till startavgifter. För att ha
någonstans att bo och träna
när det inte var tävlingar
kontaktade jag vänner i nätverket som jag hade skapat
under min tid på college. «

tiden på texas tech

Kors
och tvärs
över USA
Text/foto göran söderqvist
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Efter studenten lockades Elin av college i USA. Collegelivet innebär ofta en utmaning för
svenska spelare, både på och vid sidan om golfbanan.
– Jag hade en fantastisk tid som golfare och student på Texas Tech University. Man får vänner för livet och en av tjejerna i laget, Kim Kaufman, är idag min bästa vän. I december var jag
”bridesmaid” på hennes bröllop.
– Men det var inte så enkelt i början. Collegelivet är ganska tufft. I vårt lag var vi 7–8 tjejer
från fyra olika kontinenter med två amerikanska coacher som tänker att allting kommer fungera hur bra som helst. Självklart dök det upp problem när alla dessa kulturer och värderingar
ska vävas samman till ett lag.
– Dessutom var min engelska urusel när jag åkte över. Jag fick skriva SAT (USA:s motsvarighet till högskoleprovet, reds anm.) minst fem gånger för att nå upp till minimumkravet.
Elin var fast besluten om att bli bättre på språket. Ett av kriterierna inför collegevalet var
därför att det inte skulle finnas någon annan svensk eller nordisk tjej i laget. Då skulle hon bli
tvungen att prata engelska hela tiden. Så blev det också. Av de 37 000 studenterna på campus
var det bara Elin som kom från Sverige.
– Utan mina år på college hade jag nog aldrig valt att kvala in och spela på Symetra Tour.
Med min dåliga engelska och okunskap om landet hade jag troligtvis blivit kvar i Sverige och
försökt ta mig till den europeiska touren. Veckan efter att Elin tagit sin examen i PR och kommunikation packade hon in alla sina saker i bilen och tänkte, ”Det här löser jag”. Det var mycket
som inte fick plats, det fick gå till välgörenhet.
– När jag tänker tillbaka på den tiden undrar jag ofta hur jag fixade det, men just då tyckte
jag inte att det var något konstigt. Så här gjorde väl alla? Valet att bli proffs och stanna i USA
såg Elin som självklart.
– Jag förstod tidigt att det var här möjligheterna fanns om jag ville nå toppen. Jag visste att
Symetra Tour hade ett bra upplägg med många och bra tävlingar och för oss européer är det
väldigt lockande att kunna träna på gräs året om. Nya utmaningar väntade direkt, men också
äventyr och återvunnen vänskap med spelare hon mött på college.
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– Under fyra års collegetid blir det många golftävlingar och många av tjejerna från de andra lagen blir dina vänner. De flesta av dem som spelar i de olika collegelagen fortsätter som proffs
och kvalar in till Symetra Tour. Att som rookie
stöta på gamla vänner från collegetiden underlättade starten som proffs.

vikten av ett eget nätverk

– Jag hade varken råd med lägenhet eller medlemskap i en golfklubb med tillgång till ett bra
träningsområde, eftersom pengarna var vikta
till startavgifter. För att ha någonstans att bo
och träna när det inte var tävlingar kontaktade
jag vänner i nätverket som jag hade skapat under min tid på college. Skolans lag hade flera
stora sponsorer som ofta var med på tävlingar.
När tillfällen gavs brukade Elin sätta sig bredvid
sponsorerna vid middagar, eftersom hon såg en
möjlighet i att lära känna dessa personer.
– Vilka fantastiska och intressanta livshistorier de berättade för mig! Dessutom var de ofta
väldigt kunniga och intresserade av golf. Genom
dem lyckades jag skapa ett kontaktnät av välbärgade människor som jag senare i livet kunde be
om en tjänst.
Hur var din första säsong som tourproffs?
– Efter examen var det kval till LPGA och därmed
också Symetra Tour. Eftersom jag inte lyckades
hela vägen hade jag en sämre kategori. Ville det
sig väl kunde jag komma med som reserv. Vid

ett tillfälle stod Elin som första reserv till en tävling i Atlanta. Två dagar innan fick hon reda på
att hon kom med. Hon åkte dit, men missade
kvalgränsen. Veckan därpå var en ledig vecka
innan touren skulle upp till Boston.
– Jag tänkte att det kanske inte är så många
som åker hela vägen till Boston för att spela. Då
gör jag det. Ni som kan er amerikanska geografi
vet att det är en ganska lång sträcka att köra.
Rättare sagt ungefär 16 timmar … utan trafik.
På vägen till Boston passerade hon Kingsmill,
Virginia, där hennes bästa vän Kim Kaufman spelade en LPGA-tourtävling. Hon fick bo med Kims
värdfamilj, fick möjlighet att träna på en golfbana
i närheten och fick ett familjepass till tävlingen så
att hon kunde äta gratis frukost och lunch.
– Jag tänkte för mig själv, jag kanske är den enda
på den här golftävlingen som bara är här och
äter och sen kör till en annan bana för att träna.
När LPGA-tävlingen var över fortsatte resan
mot Boston. Plötsligt skymtade skyskrapor. Hon
hade bara sett det på teve och film tidigare men
insåg att hon började närma sig New York.
– När GPS:en sa ”sväng höger mot Manhattan” började stressen. Hur skulle jag fixa att köra
precis utanför Manhattan i en liten fullpackad
Mazda? Det gick dock bra och jag kom lyckligt
fram till Boston. Spelade in banan, tränade och
missade kvalgränsen igen.

nyfångad hummer på cape cod

Att bo i en värdfamilj är ett sätt för många tourspelare på Symetra och LPGA att hålla ned kostnaderna, men också att möta nya människor.

»

Några blir vänner för livet och fans som gärna
kommer och tittar på tävlingar.
– I Boston fick jag bo hos en underbar kvinna,
Maggie, och hennes man. Hon bjöd med mig
till deras sommarhus på Cape Cod där vi åt nyfångad hummer. Än idag har jag och Maggie, 80
år gammal, kontakt via sms.
Att under några års tid köra kors och tvärs
över hela USA kanske inte var det bästa upplägget för att få till bra resultat på golfbanan.
– Självklart hade det varit bättre om jag hade
varit på ett bra träningsområde och gjort massor av drillar istället för att lägga mängder av
timmar i bil. Men jag har fått så otroligt mycket
annat med mig.
– Det hände att jag var avundsjuk på dem
som inte behövde korsa USA i en liten Mazda,
men nu i efterhand är jag glad att min resa tog
den vägen. Självklart är det resultatet i slutändan
som räknas, men vem kommer ihåg en extra
birdie här eller där? Men jag lovar att jag aldrig
glömmer hummern på Cape Cod.

mötet med jack nicklaus

Jack Nicklaus har 18 majorsegrar på meritlistan,
flest av alla manliga spelare genom tiderna. En
gång spelade Jacks lag särspel mot en annan
majorsegrares lag på en avskild bana i South
Dakota. Med i tävlingen fanns också en ung
svenska. Så här inleddes ett av Elins blogginlägg
från augusti 2016:
”Jag, Elin Julia Arvidsson från lilla Falkenberg
på västkusten i Sverige, står här tillsammans med
en av världens bäste golfare genom tiderna –

DET HÄNdE ATT JAG VAR AVUNdSJUK PÅ
dEM SOM INTE BEHÖVdE KORSA USA I
EN LITEN MAZdA, MEN NU I EFTERHANd
ÄR JAG GLAd ATT MIN RESA TOG dEN
VÄGEN. SJÄLVKLART ÄR dET RESULTATET
I SLUTÄNdAN SOM RÄKNAS, MEN VEM
KOMMER IHÅG EN EXTRA BIRdIE HÄR
ELLER dÄR?
40

Lifestylegolf Magazine nr 3/2020

Jack Nicklaus! Hur i hela friden hamnade vi två
på samma ställe och i samma golftävling?”
Kan du svara på din avslutande
fråga?
– Jag har haft förmånen att vara sponsrad av
ett helt fantastiskt sjukhus som heter Sanford
Health. Sjukhuset har en årlig Pro-Am där finansiären Denny Sanford deltar. Denny är bästa
kompis med Mr. Nicklaus. Så där var jag på en
femstjärnig golfbana in ”the middle of nowhere”
i South Dakota. Under tre underbara dagar spelade vi golf och avnjöt fantastiska middagar.
Sista dagen avslutades med att Jacks lag fick
spela särspel mot The Open-segraren Tom Weiskopfs lag.
– Tom sätter upp den från 130 meter till död
vid flaggan och man såg i Jacks ögon hur tävlingsinstinkten fortfarande fanns där. Jack slår ett
kanonslag, men kommer inte lika nära och Toms
lag vinner. En mycket häftig upplevelse och tänk
vilken tur jag hade som hamnade där.
ensamt liv på touren

Elin Arvidsson gör sin fjärde säsong på Symetra
Tour. Livet som golfproffs innebär fantastiska

upplevelser, resor till platser få andra har möjlighet att besöka, men också ensamhet och en
miljö där ditt resultat avgör din fortsatta karriär.
Hur upplever du tourlivet?
– Jag älskar det! Jag gillar att kunna bestämma
fritt över min tid och att jag får resa runt hela
USA och träffa många nya människor. Jag bor i
värdfamilj ungefär 90 % av mina tävlingar. Det
har lärt mig så mycket om USA och dess kultur.
Ingen värdfamilj är lik den andra. Det är stor skillnad att bo hos en familj i vindistriktet Napa Valley utanför San Fransisco, jämfört med tvåbarnsfamiljen i Arkansas. Båda har sin charm och jag
skulle inte välja bort någon av dem. Även om
Elin träffar många människor i sin vardag berättar hon att det kan vara ganska ensamt, speciellt på undertourerna. De flesta spelare har inte
budget att avlöna en caddie. Det finns inte heller pengar att ta med tränare, föräldrar eller sin
partner. Du är oftast själv med dina fjorton klubbor. Självklart finns alltid tränare eller förälder ett
FaceTime-samtal bort, men det är inte samma
sak, särskilt inte när du behöver en kram efter en
tuff dag på banan.
Elins erfarenheter är något som hon gärna
delar med sig av till yngre spelare. I en intervju

inför säsongen sa Frida Kinhult, rookie på Symetra Tour 2020 att hon planerade att hänga en
del med just Elin under säsongen för att lära sig
hur det är på touren. Det är något Elin mer än
gärna ställer upp på.
– Jag ska lära henne allt jag kan, som Baloo
sa till Mowgli. Det finns alltid småsaker som kan
vara bra att veta. Som bästa rutten att köra mellan tävlingar, vilken flygplats som är bäst och vilken tävling där det är värt att bo på hotell istället
för i värdfamilj.
– Sen tror jag att Frida och jag kan hjälpa varandra när det kommer till träning och inspel. Frida
har en magisk amatörkarriär bakom sig, så jag tror
vi kommer få en alldeles ypperlig säsong tillsammans även om den ser ut att bli kortare än väntat.
2017 ställde Elin upp i kvalet till U.S. Women’s
Open på Prestwick Country Club utanför Chicago.
När alla scorer var räknade visade det sig att hennes räckte till delad seger i kvalet och majordebuten var säkrad. Hon pratade med sin mamma
via WhatsApp, skickade en bild på inbjudan till sin
tränare och när hon kom hem till sin värdfamilj
efter 36 hål i 37 graders värme bjöd de henne på
middag och väl kyld champagne. Det blev ingen
sömn den natten. Meddelanden strömmade in i
telefonen och tankarna i huvudet snurrade.

Golf & yoga på

KÖRUNDA

en putt från rummet, en chip från
första tee, omgiven av natur.

hotellet mitt på banan

KÖRUNDA
HOTELL MÖTEN EVENT GOLF

golfweekend i naturskön miljö,
hotellrum minuten från banan.
27-håls golfbana som väntar,
30 minuter från stockholm.

www.korunda.se
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boka en avkopplande weekend
på sköna körunda, välkommen!

Hur var det att spela mot världens
bästa spelare?
– Jag tror det var de bästa som kunde hända
min karriär. Tänk att jag, från en liten stad på
västkusten i Sverige, fick möjlighet att ta med
mina föräldrar till U.S Women’s Open! Det gav
mig så mycket motivation och glädje. Att få
åka till Trump National i Bedminster, New Jersey, spela in med en av världens bästa, spela en
otroligt fin bana med tillgång till alla faciliteter,
äta i players’ lounge och köra runt i en sprillans
ny Lexus. Självklart har det bidragit till ytterligare
motivation för att nå den högsta nivån. De här
tjejerna är så bra på golf.
Veckan skulle också bjuda på ett särskilt minne kopplat till president Donald Trump som var
på plats under tävlingen.
– Under andra varvet gjorde jag en kanonbirdie på hål nio och ska gå till tians tee. Då kommer en väldigt stor man med alldeles för snygg
kostym för att vara funktionär på en golftävling
och tar mig i armen och säger ”Ma’am, you gotta
stay here and wait”. Min caddie försöker säga att
vi måste till nästa hål och slå ut, jag har ju momentum efter den där birdien och vill fortsätta
rida på den vågen. Men här blev det stopp!
När Elin och hennes caddie väntat i 13 minuter kom en karavan med sju jättestora svarta
SUV:ar med dimmade rutor. Då förstod de att
det var president Trump som anlände till tävlingen och behövde fri väg.
– När jag kommer upp på tionde tee och ska
slå ut kommer domaren och ger oss en varning
för långsamt spel...
När Elin spelar sista hålet ser hon sig omkring
och försöker ta in hela upplevelsen för att kunna
komma ihåg detta ögonblick som hon får dela
med sina föräldrar. Då ser hon fyra krypskyttar.
– Två stående på taket av klubbhuset och
två killar som ligger på en kulle. Jag tänker, vilket spektakel jag har varit med om. Men hit till

U.S Women’s Open vill jag igen, och det inom
en snar framtid!
Symetra Tour-säsongen 2020 började som
alla andra säsonger, men redan efter en tävling
blev det stopp. Senaste beskedet är att säsongen startar igen i slutet av juli.
Vad har du gjort fram tills nu och
hur ser du framåt?
– Efter att vi spelat den första tävlingen i Florida
åkte jag till Scottsdale i Arizona och Swedish
Golf Teams elitmiljö. Där skulle jag förbereda
mig och träna inför måndagskvalet till LPGA:s
tävling där. Därefter var planen att spela de två
Symetra Tour-tävlingarna på västkusten, men
allt blev inställt på grund av Covid-19. Jag har
varit kvar i Scottsdale sedan mitten av mars,
men nu är hemresan till Sverige bokad. Under
den här perioden har jag tränat, och med hjälp
av min tränare Ola Lindgren försökt ställa om
planen och göra det bästa av situationen.
Sedan två år tillbaka har Elin tränat med Ola
Lindgren. Inför den här säsongen har de lagt ner
ett stort jobb med målet att nå LPGA. Men i maj
kom beslutet att det inte kommer bli några uppflyttningar eller kval från Symetra till LPGA i år
som ger fullt tourkort.
– Ska jag vara ärlig var det ganska tufft när
beslutet kom. Förhoppningsvis blir det tio tävlingar på Symetra den här säsongen, men vi spelar inte om några kort till LPGA. Jag tycker ändå
att det var ett helt rätt beslut från tourens sida,
utifrån rådande omständigheter.

Vad är din målsättning?
– Självklart är mitt mål att spela på LPGA men
nu är möjligheten att nå dit framflyttad ett år.
Eftersom jag är en tävlingsmänniska och älskar
att spela och träna tänkte jag att ”Ja ja, nu får jag
mer tid till att bli bättre”. Så målsättningen för sä-

songen 2020 blir att utveckla Elin-golfspelaren
och Elin-personen så mycket som möjligt med
hjälp av de tävlingar som finns kvar att spela.
Det som driver mig är att jag vill se hur långt min
träning kan ta mig. Jag är öppen för förändringar
och oerhört nyfiken på att ta till mig ny kunskap.
Älskar att fördjupa mig och testa olika saker tillsammans med mitt team.
Ditt roligaste golfminne?
– Spontant dyker det upp ett collegeminne som
alltid kommer att finnas med mig. Tre medlemmar på Augusta National, som tidigare gått på
Texas Tech University, bestämde att de vartannat
år skulle erbjuda skolans golflag, damer respektive herrar, att flyga med deras privata jetplan till
Georgia och få spela på Augusta National. Så en
underbar tisdag i januari peggade jag upp slog
iväg en drive mitt i fairway. Jag säger bara wow!
Vilken bana och fantastisk anläggning – och
framför allt, vilket minne.
Vad har du för intressen?
– Jag har alltid gillat att fysträna och gå på gym.
För några år sedan följde jag med en kompis på
yoga och sedan dess har jag fortsatt. Utöver all
träning gillar jag att laga mat. Tycker det är roligt
att leta recept, testa och bjuda på middagar. Jag
lagar allt från pasta till att grilla kött och fisk eller
göra olika hemmagjorda pizzor. Jag tycker det
är så skoj när jag lyckas få ihop en måltid utifrån
det som finns i kylskåpet. Tack och lov har ingen
blivit sjuk efter mina experiment.
En av anledningarna till matlagningsintresset tror Elin kommer av att det blir mycket restaurangbesök under tävlingssäsongen, när hon
inte har någon möjlighet att laga egen mat.
– Luncherna som serveras på Symetra är ingen kulinarisk upplevelse, men vi blir mätta och
det ingår i startavgiften.
o
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