SOLHEIM CUP PÅ
HEMMAPLAN sTÄRKTE
PROFFsDRÖMMEN
Text/foto Göran Söderqvist
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mma svensson är

golfproffset som i fyra år
studerat vid University of
Central Arkansas och nu
siktar på att komma tillbaka till USA för att spela
på LPGA-touren. Under
sitt första år som professionell tog hon guld i SM Match på Österåkers
Golfklubb i september och slutade tvåa på Swedish Golf Tours ranking efter en imponerande
resultatrad på 2–MC–5–1–3.
Berätta kort om din bakgrund?
– En 23 årig tjej, uppvuxen i Halmstad och har
spelat golf i ungefär 13 år. Jag började min resa
på Ringenäs Golfklubb som jag stolt representerar än idag. Jag är målmedveten som person
och resultatmål är en drivande faktor, men även
min utveckling i golfens olika delar som jag försöker utveckla varje dag. Jag har alltid strävat
efter att leva i nuet och det har varit mitt motto
under hela mitt liv. Det har hjälpt mig i många
situationer, speciellt ute på golfbanan. Jag försöker också alltid vara mig själv, visa respekt och
stå upp för mig själv och även för andra.
När visste du att golf var din idrott?
– Jag skulle säga att det tog ett tag innan jag
blev helt fast för golf. Jag började spela när jag
var runt 10 år, då höll jag även på med simning,
tennis och dans. Det var viktigt för mig att testa
på många olika idrotter när jag var liten för att
verkligen hitta något som jag tyckte om. Även
efter att jag börjat tävla i golf höll jag fortfarande på med simning. Men insåg att mitt hjärta
fanns på golfbanan när jag vann min första hallandstourtävling. Det blev ännu mer självklart
när jag blev uttagen till min första Annika Cup
och sedan även till Tinius Cup. Då visste jag att
jag hade passionen och även att jag kunde gå
väldigt långt inom denna idrott. Så jag började

satsa helhjärtat på golf, tränade och tävlade tillsammans med min syster och det har gjort att
jag är där jag är idag, vilket jag är otroligt tacksam över.
Vad är det roligaste du upplevt inom
golf och varför?
– Wow! Jag har upplevt så mycket glädje på
golfbanan, men ett minne som lever starkt i mitt
hjärta är när jag var med i flicklandslaget och
tog guld i lag-EM på Linköpings Golfklubb 2013.
Den veckan var något helt fantastiskt och en
upplevelse som stärkte och väckte många mål
för mig. Att få spela i lag tillsammans med underbara tjejer, bästa coacherna och att få spela
för mitt hemland Sverige på hemmaplan var
en oslagbar känsla. Det var en sådan otrolig laganda och glädje, något jag aldrig hade upplevt
förut. Vår kämpaglöd och laganda gjorde att vi
tog hem guldet. Det stärkte mitt mål om att åka
på college och spela i ett lag. Det stärkte även
målet att spela Solheim Cup, något jag fortfarande kämpar för att uppnå.
Vilka är dina styrkor på banan?
– Jag vill säga att min styrka på banan är att jag
är väldigt konsekvent från tee, väldigt säker med
min driver. Jag är inte heller den personen som
gräver ner mig efter ett sämre slag, utan har alltid varit bra på att se det positivt och inte låta
det ta så hårt på mig. Det anser jag verkligen
är en styrka, att jag kan sätta saker i perspektiv
och vända en dålig rond till något positivt och
utvecklande.
Var det självklart att bli proffs?
– Ja! Efter att ha spelat amatörgolf och sedan vidare till collegegolf så var professionell golf ett
självklart val för mig. Det har varit ett mål ända
sedan jag började tävla. När jag var och kollade
på Solheim Cup som spelades i min hemstad
2007 växte drömmen om att spela som proffs

stort inom mig. Att se alla dessa professionella
golfare tävla ute på banan och supporta varandra var en otrolig motivationsboost. Nu när jag
sitter här som proffs, får jag nästan nypa mig i
armen, för det betyder att redan nu har jag uppnått ett mål som funnits med mig väldigt länge.
Vad är din målsättning inom
golfen nu och i framtiden?
– Kortsiktigt först och främst placera mig bra på
finalkvalet till Ladies European Tour, som jag fick
en direkt plats till då jag slutade tvåa på Swedish
Golf Tours ranking. För 2020 är målet att spela
så många Symetra Tour-tävlingar i USA som jag
kommer med på samt att även spela måndagskval till LPGA Tour. Placerar jag mig bra på dessa
tävlingar så kan jag börja spela fler och fler. Jag vill
satsa på att vara i USA så mycket som möjligt, för
att få mer erfarenhet på banorna och även den
tävlingsinriktade atmosfären. Mitt långsiktiga mål
är att spela på LPGA Tour och kunna livnära mig
på denna fantastiska sport. Mina två andra stora
mål i framtiden är att spela Solheim Cup och OS,
mål som väcker ett oerhört stort driv inom mig
och som jag kommer kämpa hårt för att uppnå.

Personligt
Emma Svensson
Född:1996.
Klubb: Ringenäs Golfklubb.
College: University of Central Arkansas 2015–2019.
Status: Proffs 2019.
Tour: Swedish Golf Tour / LET Access Series.
Ranking: 2:a på Swedish Golf Tour 2019.
Tränare: Thomas Lindström.
Landslagsmeriter: Guld: Lag-EM flickor 2013.
Silver: Lag-VM flickor 2014. Brons: Lag-EM flickor 2014
och VM flickor 2014, både lag och individuellt.

Vad är värdet för dig idag av att
ha gått fyra år på college?
– Värdet av det är nästan obeskrivligt. Jag åkte
över till USA för fyra år sedan med väldigt mycket
förväntningar blandade med nervositet. Jag
skulle flytta ifrån mina föräldrar och behöva
stå på mina egna ben på andra sidan Atlanten,
vilken grej! Nu sitter jag här och har haft den
mest fantastiska upplevelsen någonsin. Jag har
träffat kompisar från överallt i hela världen, blivit
mer komfortabel med ett helt nytt språk, rest
över hela USA, representerat ett lag i fyra år och
det bästa av allt – jag har utvecklats som person
och lärt mig att stå på egna ben och stå upp för
mig själv. Dessa år har lärt mig så mycket som
jag värdesätter så högt idag. Några exempel är

» Jag är inte den personen som gräver ner mig efter ett sämre slag, utan har alltid varit bra
på att se det positivt och inte låta det ta så hårt på mig. Det anser jag verkligen är en styrka, att
jag kan sätta saker i perspektiv och vända en dålig rond till något positivt och utvecklande. «
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att ta vara på sin tid och planera, att aldrig vara
rädd att fråga och skapa kontakter och även att
hantera alla möjliga olika situationer.

pluggade där mitt första år. Jag älskade det, då
jag emellanåt kunde prata svenska och ha någon vid min sida från samma kultur.

Vad avgjorde att du valde University
of Central Arkansas?
– När jag valde college var jag väldigt noga med
att det skulle kännas som hemma när jag besökte skolan. Jag ville få en bra magkänsla och
kunna se mig själv trivas här i fyra år. Jag gick
mycket på hur jag funkade tillsammans med
coachen och även lagkamrater som skulle vara
kvar när jag började. Det var viktigt för mig eftersom jag visste hur mycket tid jag skulle tillbringa
med dessa personer. Jag gick även mycket på
hur boende var arrangerat. Jag skulle också
ha två svenskor på skolan när jag började, min
bästa kompis Sally Fridström som var med mig
under alla mina fyra år och min syster Frida som

Vad har du för intressen utanför
golfen?
– Jag älskar att vara tillsammans med min familj och vänner, vi reser mycket och älskar att
uppleva nya saker och platser. Jag tycker det är
väldigt viktigt att ha en balans i sitt liv så därför
värderar jag mitt sociala umgänge högt och hittar på mycket roliga saker utanför golfen också.
Ditt råd till en ung spelare som står
och velar om att åka eller inte åka
till college?
– Åk dit och se om det är något för dig! Du kan
alltid åka hem om du absolut inte gillar det, men
att ge det en chans är någon jag starkt rekom-

menderar. Har du spelat tävlingsgolf och är redo
att spendera fyra år på att plugga och spela
golf, då ska du verkligen åka över. Det kommer
att vara en lärorik erfarenhet, oavsett om den
är positiv eller negativ. Du kommer att lära dig
otroligt mycket att ta med dig i resten av ditt liv.
Avslutningsvis, din favoritfyrboll
och var spelar ni?
– Oj, vilken svår fråga. Jag skulle säga Nelly
Korda, tycker hon är en grymt cool spelare och
verkar även cool som person. Jag skulle även
vilja ha med Annika Sörenstam, då hon har varit
en stor förebild för mig genom hela mitt liv och
hade gärna lyssnat på lite av hennes visdom. Sist
men inte minst skulle jag slänga in Tiger Woods,
för att han är ju trots allt Tiger. Vi skulle spela på
Pebble Beach i Kalifornien, både för banans skull
men även för utsikten.
o

» Nu när jag sitter här som proffs, får jag nästan nypa mig i armen, för det betyder att redan nu
har jag uppnått ett mål som funnits med mig väldigt länge. «

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

08-520 390 30

boka en avkopplande weekend
på sköna körunda, välkommen!
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