Personligt
Katarina Vangdal

Familj: Gift med Lars Vangdal, golftränare.
ålder: 50 år.
Gör: Förbundskapten: 2010-ff
hemmaklubb: Linköpings Golfklubb.

Förbundskaptenen
om det svenska
golfundret
Hur ser du på säsongen 2018
utifrån de svenska segrarna
och andra framgångar?
– Det har varit en mycket bra säsong resultatmässigt i alla kategorier. Det är inte några få spelare
som står för resultaten utan flera olika spelare
och både amatörer och proffs som är utspridda
på olika nivåer och tourer. Det är ett i mina ögon
gott och viktigt hälsotecken
vad innebär det att vara
förbundskapten?
Jag är ansvarig för landslagsverksamheten som
sträcker sig från framtidsverksamheten för flickor
och pojkar till våra fyra amatörlandslag och proffsverksamheten. Det är en till största delen administrativ roll, även om jag ett antal gånger per år får
använda min gamla tränar- och coachkompetens.
Jobbet i sig innebär naturligtvis mycket resande,
då det är viktigt för mig att vara där coacherna
och spelarna befinner sig, både på tävlingar, under läger och samlingar. Sedan golf åter blev en
olympisk idrott är också OS en ganska stor del
av mitt uppdrag. Nu två år innan OS, främst med
planering och administrativa göromål. Sedan
fortsätter arbetet under och efter OS.

Svenska golfare har rönt stora framgångar på alla nivåer
under säsongen 2018. Hittills kan vi räkna över 20 blågula proffssegrar, tio amatörsegrar och sju lagmedaljer
i mästerskap varav tre guld. Vi ställde några frågor till
Katarina Vangdal, svensk förbundskapten, om varför
hon tror Sverige är framgångsrikt och om hennes roll i
OS i Tokyo. Text Göran Söderqvist foto Björn Andersson
50

Lifestylegolf Magazine nr 5/2018

Vilken roll fyller landslaget i
svensk spelarutveckling?
Jag jobbar tillsammans med en grupp människor,
coacher och experter, som har mycket höga am-

bitioner. De jobbar hela tiden för att Sverige ska
fortsätta leverera spelare upp på högsta nivå och
att vara en del i ett sådant gäng är oerhört givande.
Landslagets roll är till viss del att vara loket som drar
igång processer för utveckling.
Att ge svenska spelare en möjlighet att tidigt
komma ut och mäta sig internationellt möjliggör för spelare, och även för tränare och andra
runt spelaren, att påbörja och genomföra en
utvecklingsresa tillsammans. Detta ökar kompetensen hos alla inblandade som de tar med
sig till den dagliga verksamheten på klubb eller
annan miljö de befinner sig i.
Gällande proffs är fokus i första hand att stötta
spelare i etableringsfasen från amatör till proffs.
Men mycket tack vare OS har vi nu en tät och bra
relation med landets toppspelare. Att de är med
och på olika sätt bidrar till exempel vid läger är
något vi i landslaget ser som oerhört positivt. Att
vi i Sverige har och under lång tid haft förebilder
som ger tillbaka är en oerhörd styrka för svensk
spelarutveckling.
Vad tror du blir annorlunda i OS
2020 i Tokyo jämfört med Rio?
I Japan är golf en stor idrott och det finns ett stort
intresse för vår sport där. Japan är i bättre skick
ekonomiskt och det kommer troligtvis märkas
både på och utanför OS-arenan. Jag har varit ett
par turer hittills till Japan som del av förberedelserna, och min uppfattning är att man är i fas med

allt och att det kommer bli bra tävlingar. Tror generellt att intresset kommer vara större för golfen
även om tävlingarna lockade en stor publik i Rio.
Vad har du gjort på dina förberedande resor till Japan?
– Främsta syftet har hittills varit att hitta boende
till våra spelare, caddies och andra resurspersoner. Banan ligger 1,5 timme från OS-byn och då
finns det regler som säger att vi inte kan bo i byn
då det får ta max en timme i transport. SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) har varit och är på
tårna här, så vi är tidigt ute för att hitta boende
vilket är mycket svårt att få tag på i och omkring
området vid banan. Jag har också träffat arrangörerna, de som är ansvariga för golftävlingen.
Varit på ambassaden och träffat representanter
för svenska företag. Detta ska ju finansieras så
den delen är också viktiga under dessa resor.
Hur ser landslagets plan ut fram
till OS 2020?
Prioriterat är att ha det praktiska ordnat i god tid,
det vill säga boende, resurspersoner med mera.
Under 2019 kommer kommunikationen både
från International Golf Federation och SOK att
intensifieras gentemot de spelare som har en
chans att kvala in till OS. Nu har vi erfarenhet av
ett OS och det betyder att vi vet vad vi ska lägga
energi på och vad vi kan lägga mindre energi på.
Spelarna har ju full koll på sig själva och sin golf så
det är inga ändringar där. Vi har god kommunika-

» Tänk om vi kan få svenska kommuner att bygga golfhallar så som de bygger andra
idrottsanläggningar. Då kan både de som har golf som livslång idrott och de som siktar
mot touren träna sida vid sida. «
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tion med våra bästa spelare oavsett om det är OS
eller ej. Förhoppningen är också att någon gång
kunna åka till OS-banan och spela den med några
OS-aktuella spelare.
Tre år i rad med svensk majorseger,
av tre olika spelare.Vad tror du det
beror på?
Det är svårt att svara exakt på den frågan. Det är
egentligen ganska anmärkningsvärt att ett litet
vinterland som Sverige kan producera så många
bra golfspelare som kan vinna det allra största
som finns, majors. Bakom varje framgång ligger
hårt arbete, självklart från spelaren själv men
också från de personer som finns i spelarnas
nätverk. Det tar tid att bli bra och det kräver en
uthållighet inom samtliga processer. Att svenska
spelare vunnit på den här nivån bidrar också till
att få svenska killar och tjejer att förstå att det
är möjligt.
Vad är det viktigaste för en fortsatt stark närvaro på högsta tournivå och i Solheim och Ryder Cup?
Vi måste få fler klubbar att genomföra helårsupp-

lägg så att en ung kille eller tjej kan satsa på golf
och få bästa möjliga förutsättningar för att ta sig
hela vägen ut på touren. Det är en lång resa och
kräver som sagt uthållighet i alla processer. Alla
som jobbar med spelare och spelarutveckling
behöver vara skarpa och ha koll på omvärlden. Vi
behöver vara på tårna och hela tiden vara öppna
för att lära. Vi behöver skapa bästa möjliga förutsättningar för spelare att ta sig till högsta tournivå och där är en nära relation mellan våra bästa
och våra yngsta spelare en viktig faktor. Likaså att
vi har en bra tävlingstrappa där spelare utmanas,
sparras och utvecklar sin golf i Sverige och internationellt.
Vilka utmaningar ser du framöver
för svensk golf i stort?
Att lösa tränar- och ledarfrågan, annars riskerar
det att bli en brist där. Att få fler unga att välja
golf som sin idrott och även vända den nedåtgående trenden av tävlingsdeltagande. Kanske
också att se på de ekonomiska förutsättningarna i framtiden där till exempel golfhallar kommer att behövas för en bra åretruntverksamhet.
Tänk om vi kan få svenska kommuner att bygga

golfhallar så som de bygger andra idrottsanläggningar. Då kan både de som har golf som
livslång idrott och de som siktar mot touren
träna sida vid sida.
Med vilka och var spelar du din
drömrond?
Jag spelar Cypress Point i Californien tillsammans
med:
Marion Hollins, en av få kvinnliga banbyggare.
Hon var ansvarig för att anlita Alister MacKenzie
att designa Cypress Point och Pasatiempo. Hon
var också anledningen till att Bobby Jones anlitade MacKenzie att designa Augusta National.
Lars Vangdal, make som jag på grund av mitt
jobb träffar lite för sällan. Lars var den som öppnade mina ögon för Alister MacKenzie:s banarkitektur vilka ofta handlar om: ingen ruff, inget vatten
samt banor som börjar med par 5, helt I min stil.
Liselotte Neumann, vår första Major-vinnare, USOpen 1987, växte upp på samma gata i Finspång,
på en liten niohålare. Lotta är en fantastisk förebild
och har bidragit till att Sverige har den position vi
har idag i golfvärlden.
o

Golf & yoga på
KÖRUNDA
golf med yoga på körunda.
för kropp & själ hos oss.

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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boka en avkopplande weekend
på sköna körunda, välkommen!

