liselotte neumann, sveriges

första
majorsegrare 1988, var med vid de två första
lägren. Caroline Hedwall, Daniela Holmqvist och Karin Sjödin med flera har också
varit med.
Nu var det den senaste svenska majorsegraren som tog ledigt från spel på LPGAtouren och vände hem för att vara med på
Största Tjejlägret.
Att Anna Nordqvist valde att komma hem
var ingen tillfällighet. Redan i slutet av förra
året frågade Anna Sveriges förbundskapten
Katarina Vangdal när lägret 2016 skulle genomföras, för hon ville väldigt gärna komma
till Sverige och vara med. Efter att spelsche-

ma och planer jämkats så passade den sista
helgen i maj bäst.
– Det är världsklass, Anna och alla de
andra av våra bästa svenska spelare som engagerar sig och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är en styrka i
svensk golf och det är ett privilegium att få
vara en del av det. Varje gång ni ser dessa
stjärnor kan ni veta att de gör oerhört mycket
för golfen i Sverige, både som spelare, ambassadörer för vår idrott och som förebilder
för våra yngre spelare, säger Katarina Vangdal i samband med årets läger.
Att Anna Nordqvist skulle dyka upp på
lördagsmorgon och vara kvar till söndag

kväll var det ingen av tjejerna som visste.
Vid en frågetävling på fredagen fick tjejerna
ledtrådar om vem den hemliga gästen skulle
vara. När de löste det så var upphetsningen
påtaglig och rätt många textade hem eller
skickade ut informationen via sociala medier.
När Anna kom till lägret var de flesta tjejer lite blyga, men det gick snart över. Anna
bjöd in till det genom att berätta om sig och
sin väg inom golfen och att hon för några år
sedan när hon var i deras ålder var i samma
situation. Hon hade alltid varit frågvis och
uppmanade nu alla tjejer att ställa alla frågor
de kunde tänka sig.

I år är det sjätte gången som Största Tjejlägret genomförs. Redan första året kvalificerade sig lägret som ett av årets roligaste golfevenemang för alla som deltog. En
av anledningarna är att svenska golfproffs
dyker upp och bidrar med sin erfarenhet
från spel på toppnivå. I år kom den svenska
världsstjärnan Anna Nordqvist på besök.
TEXT/foto Göran Söderqvist

» Anna berättade att hon började spela golf när hon var 10 år men att hon
inte tyckte att det var roligt så hon slutade efter två veckor. ... «
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» 90 tjejer på lägret, eller rättare sagt 91. En var dock 29 år
medan alla övriga var 18 eller yngre. «
Julia Engström visar hur hon slår lobbslag.

Sofia Lundell och Amanda Linnér..

Karin Sjödin hjälper till.
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Frågorna kom och en av de första var vad
hon gjorde i tjejernas ålder?
Anna berättade att hon började spela
golf när hon var 10 år men att hon inte tyckte att det var roligt så hon slutade efter två
veckor. Efter tre år började hennes mamma
spela golf och då Anna alltid varit en tävlingsmänniska började hon också igen. För
hon ville inte vara sämst i familjen, hennes
båda bröder och hennes pappa spelade redan. Första året sänkte hon sig till handicap
25 och andra året kom hon ned till 9 och
därefter till 4,1 och därefter plushandicap.
Den svenska världsstjärnan fick också
frågan om när hon började tävla och hur
mycket hon tränade när hon var ung.
Då plockade Anna fram några papper som
hon varit hemma i Eskilstuna och hämtat.
Det hon visade upp var en träningsdagbok,
rondstatistik och målsättningar. Allt prydligt nedtecknat. Så tjejerna fick klara och
tydliga svar och en bild av hur en blivande
världsspelare gjort i unga år.
Anna berättade också i inledningen att
hon inte kom med i landslaget när hon var
15–16 år och att hon då inte förstod varför.

Det blev istället hennes drivkraft och hon
fokuserade på det hon kunde påverka, sin
träning och sina tävlingar med målsättningen att spela så bra att hon kom med.
Det lyckades, när hon var 17 kom hon med
i flicklandslaget och var därefter även med
i damlandslaget innan hon blev proffs. Hon
vann bland annat lag-EM på hemmaplan i
Stenungsund och lag-VM i Australien båda
2008.
full fart på träningslägret

”För dig som gillar golf, vill bli bättre och
vill göra det tillsammans med andra”, är
mottot för Största Tjejlägret och det står
skrivet som underrubrik på den manual
med övningar som alla lägerdeltagare får.
När Anna Nordqvist var på plats var det
precis det som hände hela tiden. När det
officiella programmet var slut sedan en bra
stund tillbaka, klockan passerat 21.00 med
marginal och det även börjat blåsa lite kallt,
drog Anna igång en puttävling kallad ”höjdhopp” på övningsgreenen.
De var fem till att börja med, efter ett tag
var det bara Anna och Petronella Hjort kvar
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i tävlingen och Anna ledde. Då sänkte Petronella från fyra meter. Om hon missat då
hade Anna avgått med segern. Nu fortsatte
tävlingen ett tag till och segrare blev till slut
Petronella.
Det hände massor när Anna var på Största
Tjejlägret; hon visade sig vara duktig på att
leta bollar som slagits ut i ruffen, hon höll
clinic i närspel där hon gick igenom alla
slag och hur hon tänker i olika situationer, och hon tog över den mobiltelefon som
sände live på Swedish Golfteams Facebook
och intervjuade förbundskapten Katarina
Vangdal, Anna Dalberg-Söderström, Karin
Sjödin och några tjejer från flicklandslaget.
Sammanfattningsvis fanns 90 tjejer på
lägret, eller rättare sagt 91. En var dock 29
år medan alla övriga var 18 eller yngre. När
Anna lämnade lägret för färd mot Arlanda
och vidare tillbaka till USA och LPGAtouren, där hon i tävlingen veckan efter
lägret var titelförsvarare, stod det klart att
hon fått 90 nya kompisar. Hur gick det då
i tävlingen? Jo, Anna lyckades försvara sin
titel i ShopRite Classic och tog säsongens
o
första seger!
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