Personligt
Frida Kinhult
Född: 1999.
Klubb: Skaftö Golfklubb.
College: Florida State University, NCAA Div. 1.
Status: Amatör.
HCP: +5,4.
Världsranking: 1:a (12 juni 2019).

FRIDA
KINHULT
– världens bästa amatör

Tränare: Mikael Kinhult.
Nätverk: Marcus Börjesson, mentalt, Martin
Johansson, fys samt flicklandslagets coach Fredrik
Wetterstrand.
Landslag: Flicklandslaget 2013–2017,
Damlandslaget 2018-ff.

frida kinhult är från Fiskebäckskil och
Skaftö Golfklubb. Hösten 2018 flyttade Frida till
Tallahassee i USA för att studera och spela collegegolf på Florida State University. När första säsongen summerades var Frida etta på collegerankingen, hade lägst snittscore och hade segrat i två
tävlingar och varit topp-10 i tio av elva tävlingar.

Vem är Frida Kinhult?
Jag är 19 år och uppväxt på Skaftö i en golffamilj! Har lirat många olika sporter i ung ålder
men fastnade för golfen och valde att satsa på
den. Efter det har det varit fullt fokus på golfen.
Som person är jag väldigt driven av mål, både
processmål och resultatbaserade. Jag är även
väldigt driven av statistik och att följa min utveckling. Just nu går jag på college och är klar
med mitt första år.
När visste du att golf var din
idrott?
– Vid 12–13 års ålder kom jag med i landslagsverksamheten och insåg att det fanns potential
och sedan dess har jag varit all in på golfen!
Vad är det roligaste du upplevt
inom golf och varför?
– Lagtävlingar är alltid speciellt. EM-guld två
år i rad ligger högt på den listan! Likaså Junior
Ryder Cup och Junior Solheim Cup. Det också

såklart något speciellt med segrar. Min första på
college var en skön känsla, lite som att gå över
en tröskel och veta att man kan göra ”det”.
Hur är det att spela på absolut
toppnivå som i majors?
– Det är väldigt roligt. Tråkigt nog har jag haft rätt
dåliga veckor spelmässigt båda gångerna jag hittills fått chansen, men de har ändå varit väldigt
givande och gett bra erfarenhet långsiktigt.
Hur ser du tillbaka på ditt
första år på Florida State?
– Starten var tuff, vissa dagar ville jag hem. Men
när man väl krigat igenom den första tiden var
det lättare. Andra terminen hade jag även lät�tare kurser så då blev allt mycket lättare. Våren
gick väldigt fort. Golfmässigt har det varit kul
hela vägen. Det har även varit många delar i det
vanliga livet jag fått utveckla, som att bo själv,
laga mat, tvätta, handla, sköta betalningar, försäkringar och så vidare. Jag lever ju inte hemma
hos mamma och pappa längre, hehe.
Vad avgjorde att du valde
Florida State University?
– Jag gjorde några besök och insåg att FSU passade mig bäst. Träningsområdena, skolan, laget,
coacherna och närheten till allt var hög prio för
mig, så valet var ganska lätt.

Vad kan du nu som du inte kunde
innan du flyttade till USA?
– Jag har lärt mig extremt mycket om USA, hur
man lever där, hur man reser där och så vidare.
Det är mycket som är bra att ha fått lära sig innan man blir proffs och ska leva där. Som amatör
på college och rookie i landet har man bra med
tid att lära sig om saker och hur det fungerar.
Vad är din målsättning inom
golfen nu och i framtiden?
– Jag vill bli världsetta och spela minst sju Solheim Cup.
Vad har du för fler intressen?
– Jag gillar träning och sport, gärna pingis och
padel om jag har en dag över. Jag är rätt dålig
på att ta det lugnt och ligga på en strand typ,
blir nästan stressad av att inte vara igång. Att
läsa en bok har aldrig varit mig grej. Sen är jag ju
en sådan som följer Frölunda Hockey också, det
blir en del häng på C More för att kolla ishockey.
Favoritfyrboll?
– Då väljer jag att lira med Rory, Tiger och Annika på PGA National i Florida. Det har varit en
favoritbana sedan jag spelade POLO Golf Junior
Classic där 2015 och var 16 år. Så det hade varit
najs, men Augusta funkar ju också.
o
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» Det också såklart något speciellt med segrar. Min första på college var en skön känsla,
lite som att gå över en tröskel och veta att man kan göra ”det”. «
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