» Sverige har aldrig
varit i närheten av
detta tidigare. det
är häftigt att se vad
mål och visioner kan
skapa. «

Junior Solheim Cup

drömmarnas
fält
Des Moines Golf & Country Club, klockan är 7:32 tisdag morgon den 15 augusti.
Maja Stark kliver upp på första tee och gör high five med sin spelkamrat Letizia
Bagnoli från Italien. Strax därefter en smidig kraftfull rörelse, följt av det välkända ljud som uppstår när klubbhuvud möter boll.
TEXT/foto Göran Söderqvist

Julia Engström.
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maja stark är först ut och när hennes
drive landar långt bort mitt i fairway inför ögonen på de båda juniorlagen från Europa och
USA samt bland andra Madelene Sagström och
Annika Sörenstam, är den nionde upplagan av
Junior Solheim Cup igång.
Det här är berättelsen om sex svenska tonåringar som tillsammans bestämde sig för att
skriva historia. De ritade om kartan som det
brukar heta och det rejält.
De bestämde sig, de vågade och de lyckades. Alla drömmer, en del sätter mål, få uttalar
sina mål till sin omgivning, ännu färre berättar
om sina mål för alla som vill höra och ännu
färre gör det också i press och TV.

alla ska till junior solheim cup

Målet som spelarna satte tillsammans med sina
coacher inför säsongen var att alla sex spelare i
det svenska flicklandslaget skulle representera
Europa vid Junior Solheim Cup i Des Moines,
Iowa, i augusti 2017.

– Sverige har aldrig varit i närheten av detta tidigare, men det är häftigt att se vad mål och visioner kan skapa. Många jag mött vid tävlingar
utomlands bara log när jag berättade om tjejernas mål. Nu när det är klart känns det väldigt
rättvist. De här tjejerna är alla topp-10 i Europa.
Att få spela Junior Solheim Cup skapar erfarenheter som är svårt att få på annat sätt så jag
är överlycklig och väldigt stolt, kommenterade
Fredrik Wetterstrand, coach för flicklandslaget,
när Europas lag presenterades.
Junior Solheim Cup är precis som Solheim
Cup en lagmatch med tolv spelare vardera från
Europa och USA. Årets juniortävling spelades
på samma anläggning som Solheim Cup vilket
gav en extra inramning och möjlighet att träffa
proffsen. Extra roligt var det på första tee när
delar av Europas Solheim Cup-lag dök upp för
att kolla starten av juniormatchen.

målmedveten satsning

» Junior Solheim Cup

är precis som Solheim
Cup en lagmatch med
tolv spelare vardera
från Europa och USA.
Årets juniortävling
spelades på samma
anläggning som Solheim Cup vilket gav en
extra inramning och
möjlighet att träffa
proffsen. «

Att Amanda Linnér, Julia Engström, Frida Kin-
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hult, Maja Stark, Linn Grant och Beatrice Wallin
spelade sig in i Europalaget är ingen tillfällighet, inget som bara hände. Det är framför allt
tack vare den målmedvetna träning de var och
en har lagt ned under lång tid.
Det går också att se att förstående, stöttande föräldrar, engagerade och erfarna tränare
som alla tränat eller fortfarande tränar spelare
på högre nivå är en framgångsnyckel. Att spelarna haft möjlighet och förmån att träna i utvecklande miljöer på klubb, i skola, i landslag är
ytterligare något som varit gynnsamt för deras
utveckling.
Sparring är något som coachen Fredrik Wetterstrand ofta lyfter fram som vitalt för utveckling

av förmåga. Var och en av tjejerna har haft lite flyt
att det just nu finns fem andra spelare med liknande och lika höga mål som de själva. Ett gäng
som verkligen är beredd att göra jobbet.

skapar erfarenheter

– Det är jättestort! Just nu så är det här vår start
Solheim Cup, det är vårt första. Jag hoppas
absolut att det blir fler. Det är riktigt coolt att
Madde (Sagström) är med, för hon känns som
en av oss då hon är med på en del av våra läger,
säger Linn Grant på frågan vad Solheim Cup
betyder för henne.
Att spela i lag med spelare från andra län-

der, att spela under coacher som du inte känner så väl och att få spela på samma arena som
proffsen med allt vad det för med sig skapar
erfarenheter och minnen för livet samtidigt
som det när det sker är riktigt kul. Detta oavsett
om det blir som de nu uttalar att de vill, att gå i
Anna Nordqvists fotspår, och efter att ha spelat
Junior Solheim Cup även pegga upp i Solheim
Cup. Eller om de gör något annat senare i livet
än att bli golfproffs så är den erfarenhet och de
minnen som skapats i Des Moines för evigt.
Att som Maja Stark kliva upp på första tee
och slå en drive inför publik, två Junior Solheim
Cup-lag och Annika Sörenstam – Sveriges och
världens bästa spelare genom tiderna. Det är

Beatrice Wallin, Frida Kinhult,
Linn Grant, Maja Stark, Julia
Engström, Amanda Linnér.

» Var och en av tjejerna har haft lite flyt att det just nu finns fem andra spelare
med liknande och lika höga mål som de själva. Ett gäng som verkligen är
beredd att göra jobbet. «

träna utan
bindningstid*

Frida Kinhult, Beatrice Wallin.

en erfarenhet som utvecklar och det är också
ett minne att bära med sig. Något som är svårt
att skaffa sig någon annanstans än just där.

prova en vecka gratis

ingen, hon var rolig, hon var ödmjuk och hon
avslutade sitt tal med att konstatera ”Yeah,
that’s it, thank you” och så gjorde hon high five
med hela laget på sin väg till sin stol på scenen.

segern till usa

249:GYMKORT FR.

/ MÅN

*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.
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Amanda Linnér.
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KLUBBAR
I SVERIG
E!

USA är en stormakt i golf och det visade även
detta lag då de med siffrorna 14,5 mot 9,5 segrade i årets upplaga av Junior Solheim Cup. Det
var lika inför de avslutande singlarna men där
visade spelarna från den amerikanska sidan av
Atlanten att de även denna gång var för bra för
Europas tjejer. Vi får gå tillbaka tio år och till Båstad Golfklubb där Jacqueline Hedwall avgjorde
för att hitta en seger för Europa.
Maja Stark var den svenska som inledde
tävlingen och hon var även den som avslutade.
Hon gjorde det lite på samma sätt, genom att
kliva upp på en stor scen med allas blickar på sig.
På lysande engelska framförde hon under
drygt två minuter sitt och det europeiska lagets tack till alla som sett till att de fått uppleva
vad de fått uppleva denna vecka. Hon glömde

drömmarnas fält

Des Moines Golf & Country Club i Iowa blev denna vecka drömmarnas fält för 24 spelare. Några
börjar college i slutet av augusti, någon funderar
säkert på när det är dags att bli proffs och alla
drömmer nog om att någon gång om några år
få spela Solheim Cup igen, denna gång i den
upplagan som inte har prefixet Junior.
Maja Stark sa i sitt tal att hennes höjdpunkt
denna vecka var att hon skapat vänskapsband,
inte bara med spelarna i Europas lag utan även
med spelarna i det amerikanska laget. Dessa
vänskapsband stärktes ytterligare under de
närmaste dagarna efter att juniormatchen var
avgjord, när båda juniorlagen stannade kvar på
drömmarnas fält för att titta på, heja på och även
hänga med proffsen.

europalaget
Amanda Linnér, Sverige och Hills Golfklubb
Beatrice Wallin, Sverige och Hills Golfklubb
Frida Kinhult, Sverige och Skaftö Golfklubb
Julia Engström, Sverige och Ringenäs Golfklubb
Linn Grant, Sverige och Rya Golfklubb
Maja Stark, Sverige och Abbekås Golfklubb
Alessandra Fanali, Italien
Alessia Nobilio, Italien
Letizia Bagnoli, Italien
Mathilde Claisse, Frankrike
Esther Henseleit, Tyskland
Emma Spitz, Österrike
Kapten: Alison Nicholas, England
Assisterande kapten: Sebastian Rühl, Tyskland

resultat
Fyrboll match: USA – Europa 3-3
Foursome: USA – Europa 3-3
Singlar: USA – Europa 8,5-3,5
Totalt: USA – Europa 14,5-9,5
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