FRÅN LA TIll
ST ANDREWs
Att flytta till Los Angeles direkt efter gymnasiet vågar nog många inte ens
drömma om. Att kalla Old Course i St Andrews för hemmabana är för golfare
världen över mer än en dröm. 23-åriga Elsa Lundquist från Kungsängen utanför Stockholm har förverkligat båda.
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M

ed golfklubborna
som specialbagage lan-

dade hon i änglarnas
stad hösten 2016 ett
par månader efter
studenten. Ett äventyr
väntade, ett äventyr
som nu fyra år senare
fortsätter i ett annat land, på en annan kontinent. Golfklubborna finns fortfarande med.
Detta är historien om en tjej som tidigt valde
sin väg. Nu, som ung kvinna, fortsätter hon att
styra sin resa även när världen runt omkring presenterar utmaningar.
Vi träffade Elsa under klubbmästerskapet på
Bro-Bålsta Golfklubb. Hon hade precis gått tre
under par vid den andra ronden och tagit ledningen innan hon slog sig ned för att prata.

old course som hemmabana

När du läser denna text sitter Elsa troligen i karantän i anrika universitetsstaden St Andrews.
Staden på Skottlands östkust huserar Storbritanniens tredje äldsta universitet, men är nog mer
känd som ”The Home of Golf”.
Det är där Old Course ligger. Den och några till
av banorna runt St Andrews kommer att vara
hemmabanor när Elsa börjar vid University of St
Andrews i början av september. Siktet är inställt
på att ta en masterexamen i management and
international business och samtidigt spela golf
för skolans lag.

Jag kom från en miljö på Riksidrottsgymnasiet
där man får jättemycket hjälp om man vill, men
alltid på spelarens villkor. Helt plötsligt kommer
man till college och har en coach som kollar
över axeln på en. Man känner att man vill prestera även för hennes skull. Samtidigt nytt språk,
ny skola och nya människor att lära känna. Det
blev lite överväldigande i början, men efter det
har jag trivts jättebra. Det har varit fantastiskt.
– Jag har tyckt det varit jättekul att få spela
golf, som är en individuell sport, i ett lag. Att få
resa med laget och spela tävlingar på jättefina
banor. Vi har verkligen haft roligt.

idrott på nära håll

En av anledningarna att Elsa valde Los Angeles
och inte någon av de andra 300 skolorna som
har golf på programmet var att LA är en storstad
med nästan 20 miljoner invånare. Att bo och
leva i LA ger goda möjligheter att uppleva annat
än skola, golf och collegeliv. Bland annat mängder av idrott på nära håll.
– Jag har sett USC spela college football och
sett LA Clippers i NBA. I NHL har jag sett Anaheim Ducks och LA Kings. Jag har sett både
Dodgers och Angels i baseballigan. Och så har
jag sett LPGA- och PGA-touren och var även och
kollade på majorn ANA Inspiration i Palm Spring.
Det är jätteroliga minnen.
– Oj, jag glömde nästan. Jag har även sett
Zlatan när han spelade i LA Galaxy och även det
andra MLS-laget LA FC.

”på bara en sekund var allt slut”
vi backar bandet några år

Vi börjar dock berättelsen i Los Angeles, där
Elsa landade med SK939 på LAX i augusti 2016.
Framför sig hade hon fyra år av studier och collegegolf på California State University Fullerton.
– Jag har alltid sett upp till de äldre tjejerna på
klubben, som Natalie Wille och Malin Lundberg,
så jag har alltid tänkt att collegegolf är något
man ska göra. När jag väl var där då fick jag en
liten chock som många andra.

– Det gick jättefort! Vi hade precis kommit hem
från vårens andra tävling när jag fick ett sms från
coach om att vi skulle komma till locker room
även fast det inte var någon träning.
Elsas första tanke var att det gällde pandemin. Att det vore tråkigt om de inte kunde åka
på nästa tävling, att det nog kunde bli ett uppehåll, att de inte skulle få träna lika mycket eller
andra restriktioner. Men det blev mer än så...
– Vid mötet sa coach att Big West, vår conference, beslutat att säsongen var helt över. Det
blev lite konstigt, vi var två seniors, så det påverkade oss mer än de andra. På bara en sekund
var allt slut.

När coronapandemin bröt ut var Elsa i mitten av
sin sista termin. Hon såg fram emot att få avsluta
sin tid som collegegolfare med att spela ett sista
conference championship och kunna ta examen med familj, släkt och vänner på plats.
Istället avslutade Elsa sina studier online från
Sverige och examen firades med middag på en
herrgård inte långt från den klubb där hon en
gång började spela golf. En cirkel som slöts, men
inte på det sätt som var planerat.

fyra dagar senare gick planet
hem till sverige

Först tänkte Elsa stanna i USA och avsluta studierna även om alla klasser var online. Golfbanorna var öppna så hon skulle kunna träna och
spela även om det inte var några tävlingar. Men
det tog bara två dagar innan hon insåg att hon
måste åka hem till Sverige.
– Då gick det jättesnabbt. Jag bokade en biljett två dagar senare, packade ihop och flyttade
ut från mitt boende. Allt jag inte ville göra mig
av med tryckte jag in i bakluckan på min bil som
jag fick jag ställa hos föräldrarna till min assisterande coach.
När United Airlines Dreamliner lyfte från LAX
den 18 mars var planen att komma tillbaka i augusti, antingen för ett femte år eller bara för att
få ett avslut – spela lite golf med laget, sälja bilen
och ta hem grejerna från bakluckan. Så blev det
inte. För Elsa är det nu Skottland som tar över
USA:s plats att kallas hemma.

st andrews nästa för elsa

Den väg Elsa tagit så här långt är inte unik. Många
svenskor har valt att spela collegegolf i USA efter
gymnasiet, bland annat alla som idag spelar på
LPGA-touren. Men att efter college söka sig till
Storbritannien för att studera vidare och fortsätta
spela golf för sin skola är en otrampad väg.

» En av anledningarna att Elsa valde Los Angeles och inte någon av de andra 300 skolorna som har golf

på programmet var att LA är en storstad med nästan 20 miljoner invånare. Att bo och leva i LA ger goda
möjligheter att uppleva annat än skola, golf och collegeliv. «
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– Det dök upp väldigt plötsligt. Precis innan jul
hade jag kontakt med en kompis från Filippinerna som gått på Fullerton och som sedan började
spela golf och gjorde sin mastersexamen på en
skola i England. Att spela sin idrott för sin skola
trodde jag tills då var unikt för USA.
– Så i julas satt jag och sökte runt och såg att St
Andrews har ett lag. Jag började kolla upp skolan och golflaget och kollade några andra skolor
också. Det slutade med att jag skickade ett mejl
och presenterade mig själv och mina meriter till
fem olika skolor.
Efter någon vecka fick Elsa positivt svar från
St Andrews University och nu är hon alltså på
väg dit. När vi sitter och pratar i klubbhuset på
Bro-Bålsta Golfklubb är hon inte helt säker på
vad som väntar.
– Det jag vet är att det finns ett antal skolor
som stöttas av The R&A. Högskolan i Halmstad
är en av dem och så finns det en i Malaga och
en någonstans i Portugal samt några i Skottland,
bland annat då St Andrews.
– Det finns en tour i Storbritannien där olika
skollag möts i mixade lag med både tjejer och

killar. Det finns även en individuell tour. Den första tävlingen är i Sterling i Skottland och sedan
en i Spanien och en i Portugal, men vi får se hur
det blir med det nu i år.
från storstadsliv till historisk mark

Att byta Los Angeles mot St Andrews är att gå
från en ytterlighet till en annan, 20 miljoner mot
17 000, LA Coliseum mot The Old Course och
Sunset Boulevard mot gator som The Links och
The Scores.
Universitet i St Andrews grundades 1440,
mer än 50 år innan Columbus ”upptäckte” Amerika och mer än 300 år innan USA grundades år
1776. Så Elsa byter Hollywood, neonskyltar och
stränder som inbjuder till bad mot en annan typ
av stränder och något även i övrigt helt annat.
– St Andrews kommer att bli en kontrast mot
LA, med Hollywood och där allt är gigantiskt och
du inte kan ta dig någonstans om du inte har
bil. Att nu få uppleva att bo någonstans där det
nästan skulle kännas larvigt att ha en bil för att
du kan gå eller cykla överallt. Skolan är jättefin,
gammeldags och pampig, så det ska bli jättekul.

Vad ser du mest fram emot?
– Självklart att få spela Old Course. Men utöver
det har det varit roligt att bo i USA, få träffa så
många människor och lära sig att leva i en ny
kultur. Jag har så mycket större förståelse för
att man kan tänka annorlunda och ha andra
system. Jag ser på ett annat sätt vad som är så
bra med Sverige, men också delar jag tycker om
med USA. Så nu ser jag jättemycket fram emot
att bo i ett annat land och träffa folk som kanske
också har lite annan uppfattning om saker.

14 dagars karantän väntar
Skolan väntas starta i tid, men pandemin som
påverkar oss alla ger Elsa en utmaning direkt när
hon kommer till sitt nya hem.
– Jag kommer att behöva sitta i karantän i två
veckor, och då är det riktigt karantän. Jag måste
förbeställa mat och får inte ens gå ut på en promenad. Så jag tar med mig en yoga-matta och
TRX-band, så att jag i alla fall kan göra någonting.
– Det påverkar såklart golfen också. De första
tävlingarna är uppskjutna tills vidare. Förhoppningsvis kommer vi att få spela några matcher

» St Andrews kommer att bli en kontrast mot LA, med Hollywood och där allt är gigantiskt och du inte kan ta

dig någonstans om du inte har bil. Att nu få uppleva att bo någonstans där det nästan skulle kännas larvigt
att ha en bil för att du kan gå eller cykla överallt. «
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mot närliggande skolor där man inte behöver
bo över utan kan åka över dagen och spela. Så
det blir lite färre tävlingar på hösten och några
fler på våren.
allt började med golfkul på
bro-bålsta gk

»

Att ha drivkraft att vilja att
bli bättre i sin idrott skapar en
livsmiljö som är utvecklande
för ungdomar, utan att de
märker det. De lär sig saker,
får livserfarenhet och en
vänkrets som snart är spridd
över ett stort geografiskt
område.

Alla svenska tourspelare, de med majorsegrar
på meritlistan och alla andra, har en sak gemensamt. De började att spela golf på någon av de
454 golfklubbar som finns i Sverige. Så även Elsa.
– Det är nog som för många andra, en slump
eller som i mitt fall att min pappa anmälde mig
till golfkul på Bro-Bålsta. På samma sätt som jag
började spelade basket, fotboll och lite handboll
när jag var liten.
Att idrotta som ung är för många en del i att
växa upp och hitta sin väg eller sin plats i livet,
samhället och världen. Idrottsklubben blir ett
andra hem för många där vänskap skapas både
kortvarig och livslång.
– En av anledningarna till att jag fortsatte var
att vi hade så kul. Vi hade roligt hela tiden, så det
var för att jag hade kompisar på golfklubben.
Många svenska barn och unga sysslar med
fler än en idrott. Ofta tas ett beslut om vilken de
föredrar inför gymnasievalet.
– Det var nog i åttan, nian, när man skulle
börja fundera på var man ville gå i gymnasiet. Då
spelade jag fortfarande lika mycket basket som
jag spelade golf. Jag kände att golfen var rolig så
jag bestämde mig för att golf är min idrott och
sökte till Riksidrottsgymnasiet i Uppsala.

vänner och erfarenheter för livet

Golfen börjar ofta med golfkul på klubben och
därefter vidare till allt större tävlingar. Det ger
en trygg väg till utveckling med utmaningar
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för att klättra till nästa nivå för den som vill. Jag
har verkligen tagit det steg för steg. Det började
med Tjejligan och Lilla Stockholmsligan. Då fick
jag hoppa in och spela foursome med en tjej
som var äldre. Och så spelade vi Skandia Scramble då var det också två äldre tjejer som var med.
Då fick jag för första gången komma ut och spela på andra banor än Bro-Bålsta. Sedan har jag
gått alla stegen – Distrikt, Regional, Riks och Elit.
Att ha drivkraft att vilja att bli bättre i sin
idrott skapar en livsmiljö som är utvecklande för
ungdomar, utan att de märker det. De lär sig saker, får livserfarenhet och en vänkrets som snart
är spridd över ett stort geografiskt område. Först
på klubben, därefter distriktet, Sverige, Europa
och världen.
– Vi var fem tjejer som var bra vänner som
åkte runt och spelade Skandia Tour Distrikt-tävlingarna. Och då blev det lite konkurrens. Någon
spelade bra och då fick hon spela Regional vid
nästa omgång. Så jag har tagit det stegvis, men
det har hjälpt att jag haft klubbkompisar som
jag rest med.
– Och sedan alla läger som Supercamp där
man fick lära känna spelare från andra delar av
Sverige. Så jag märkte att kompiskretsen vidgades hela tiden. Även nu på college har jag träffat svenskar som är ett eller två yngre och inte
var på Skandia Tour samtidigt, men som jag lärt
känna nu.
Golfen och resan den har tagit henne med
på har gett Elsa mycket när det gäller självkännedom och självständighet.
– Jag har verkligen lärt känna mig själv, jätteväl. Jag vet exakt hur jag reagerar under stress
och när jag har för mycket att göra. Speciellt på
college när man fått jonglera skolan, en coach
och golfen. Och så sätter man en massa press
på sig själv, har ganska höga krav. Så jag vet hur
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mycket jag kan pressa mig själv när det kommer
till träning och hur mycket jag kan jobba samtidigt, eller hur mycket jag kan ta på mig att göra
utan att det blir för mycket.
– Jag känner att jag blivit väldigt självständig
också. Jag fick växa och lära mig på ett bra sätt.
Jag träffade Martina Edberg (Elsas rumskamrat
första året i USA, reds. anm.) häromdagen, och
vi skrattade och sa att jag blev tre år äldre under
freshman year. Från tjej till ung kvinna väldigt
snabbt och inte alls negativt utan positivt.

Drömfyrboll?
– Oj, vad svårt. Men jag tänker på Barack Obama,
det skulle vara kul att prata med honom, speciellt
nu. Jag vill ha med Tiger, jag vill se honom spela.

När vi skulle åka ned till Torrey Pines och titta på
en PGA-tävling hade vi träning torsdag och fredag, och så missade han cutten med ett slag.
– Jag tänker också på min bästa kompis Josefin, så att vi får göra det tillsammans. Så det blir
jag och Barack mot Josefin och Tiger, självklart på
Old Course.
väl förberedd för livet

Från Kungsängen via Uppsala, Los Angeles och
nu St Andrews. Vad som väntar därefter vet ingen.
– Jag har ingen plan. Det känns lite läskigt,
men också väldigt spännande. För från att jag
gick i sjunde klass så hade jag en idé om vad jag
ville göra fram tills nu när jag är 23 år. Det är nästan en tioårsplan och sedan blev det exakt så.
– Det närmaste året ska jag spela mycket golf,

ha kul och skaffa en till examen. Sedan får vi se,
allt behöver inte vara planerat.
Klart är att hon fått vara med om massor som
varit omöjligt utan idrotten. Och oavsett vad hon
väljer att lägga sitt fokus på efter St Andrews så
kommer hon väl förberedd. Inte fyllda 25, med
dubbla examen, erfarenhet från att ha levt i två
länder, flytande i engelska och med en elitkarriär i
idrott med allt vad det innebär kring målsättningar och att prestera när det är skarpt läge.
– Jag får uppleva så mycket på så kort tid. Jag
är bara 23 år och kommer att vara 24 när jag tar
examen från St. Andrews och då har jag bott i
flera länder.
Och bara så att vi inte glömmer det. Elsa segrade i klubbmästerskapet med 13 slag.
o
Text/foto Göran Söderqvist

» Jag får uppleva så mycket på så kort tid. Jag är bara 23 år och kommer att vara 24 när jag tar examen från
St. Andrews och då har jag bott i flera länder. «

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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08-520 390 30

boka en avkopplande weekend
på sköna körunda, välkommen!
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