Personligt
Linnéa Johansson

Aktuell: Debutsäsong på LPGA Tour 2020.
Ålder: 26 år.
Bor: Båstad.
följ på: Instagram: @linneajohanssongolf eller
Facebook: Linnea Johansson Golf.

v

ägen till världens bästa tour har gått från Sverige, via

klubbens juniorverksamhet, riksidrottsgymnasium och landslag,
till USA med spel på college och Symetra Tour. Vi fick en pratstund
med Linnéa Johansson inför debutsäsongen på LPGA Tour 2020.

Vi tog pulsen på

LINNÉA
JOHaNSSON

Vem är Linnéa Johansson?
– En 26-årig golftjej ursprungligen från Småland som nu kallar Båstad för hemma. Jag har genom en himla vilja och driv tagit mig
från Älmhult till Riksidrottsgymnasiet i Ljungbyhed, college på
Oklahoma State, spel som proffs på Symetra Tour och säsongen 2020 väntar mitt första
år på LPGA Tour. Som person är jag väldigt målmedveten och driven till att prestera inom
många områden. Jag älskar att upptäcka nya platser, träffa nya människor och möta nya
kulturer.
När visste du att golf var din idrott?
– Vid fem års ålder tog min pappa och mina bröder med mig ut på golfbanan, men det var
inget jag föll för då. När jag var 10 år gammal och vi var på semester på Öland skulle mina
bröder och pappa spela golf medan jag och mamma bara njuta av sommaren. En dag bad
jag om att få slå på vattenrangen på Grönhögens Golfklubb. Där och då föll jag för golfen.
Junior- och elitverksamheten vi hade på klubben gjorde att mitt intresse växte och jag bestämde mig för att satsa på golf. Vi var så många på klubben som spelade och det var det
roligaste jag visste att åka till golfbanan efter skolan och träna med alla kompisar.
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Vilken är din hittills största upplevelse inom golf?
– Golfen har gett mig många fantastiska minnen genom åren så det är väldigt svårt att
välja. Ett av dem är lag-EM i Portugal 2017 då vi tog ett efterlängtat brons. Det var min sista
amatörtävling innan jag blev proffs och vi hade en sådan fantastiskt rolig vecka tillsammans. Det var verkligen genuint roligt, ett bra sätt att avsluta amatörkarriären på.
Vad kännetecknar dig som golfspelare?
– Stabil. Jag håller en jämn nivå på det mesta och det är vad som utmärker mig som spelare.
Jag känner att min rakhet från tee och att jag hela tiden sätter bollen i spel är en styrka. Det
gör också att jag träffar många greener, vilket ger en stabil score och skapar birdiechanser.
Vilka inspirerar dig?
– Att träffa människor ute på olika tävlingar och höra deras livsresa och vad de har lärt
sig under livet tycker jag är inspirerande. Alla svenska golfare vi har ute på LPGA och alla
duktiga amatörer som är framtiden tycker jag också ger enormt mycket energi och tro på
att det är möjligt. Människor som är positiva, vågar vara sig själva och delar med sig av med
och motgång ger mig energi och inspirerar mig till att utvecklas. Det finns många, både
idrottare och icke idrottare, som inspirerar mig på olika plan med deras personlighet och
erfarenheter.
Hur ser du på din tid på Oklahoma State University?
– Det var en helt fantastisk tid och en möjlighet jag är evigt tacksam för. Att få en utbildning
och samtidigt spela golf mot världens bästa amatörer på bra banor runt om i USA var en ära.
Det var väldigt lärorikt för mig att flytta från Sverige och utmanas med språket och testa
mina vingar med golfen. Jag hade extremt roligt, fick vänner och erfarenhet för livet och
önskar att jag kunde få uppleva det igen.
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Vad är skillnaden på att vara
amatör och att spela som proffs?
– Golfen är densamma så klart, men det är så
många andra delar man måste ta hand om som
man inte tänker på. Det är ett företag man driver
och det gäller att göra det framgångsrikt och
då krävs det lite kontorsjobb som tar tid men är
viktiga och nödvändiga. Fixa med bokningar, resplaner, sponsorer, försäkringar, bokföring, budget
med mera.
Hur var det att spela på Symetra Tour?
– Att spela på Symetra i två år har gett mig så
mycket. Jag har fått spela mot duktiga spelare
och lärt mig att vara proffs. Det har varit en grym
skola och jag är väldigt glad för det. För mig var
Symetra Tour ett perfekt steg på vägen och ett
bra sätt att lära sig proffslivet på. Och konkurrensen var också tuff.
Tourkort på LPGA, HUR ÄR DET?
– Det ska bli väldigt spännande och det kommer
säkerligen bli tufft på många sätt. Mycket nya intryck och spelarna är riktigt bra ute på världens

största tour. Jag har drömt om detta länge, så
jag ska verkligen försöka njuta av det och visa för
mig själv att jag hör hemma här. Jag ser verkligen
fram emot utmaningen, alla nya platser jag kommer få besöka och människor jag kommer möta.
Var bor du och var har du din bas?
– Jag reser en hel del och har inte riktigt någon
bas ännu för jag vet ärligt talat inte var jag vill
bo. Jag hoppas det svaret kommer till mig under
året. Men jag spenderar mycket tid i Stillwater
där jag gick på college, en plats som alltid kommer ha en speciell plats i mitt hjärta. Det blir
också några veckor i Phoenix under vintertid, då
jag tillsammans med andra spelare bor och tränar i den elitmiljö svenska golflandslaget har där.
Vad är viktigt för dig under 2020?
– Jag tror det är viktigt att fortsätta göra det jag
gjort fram till nu, för det har tagit mig dit jag är.
Att jobba vidare på den långsiktiga plan jag har
inom alla olika delar. Vara uppmärksam och lära
av den erfarenhet jag får varje vecka på LPGA
och vara noggrann med att utvärdera och bli

bättre efter varje tävling. Jag tror också det är
viktigt att stanna upp och njuta, ta in alla intryck
och i tuffa tider påminna mig själv om att jag har
världens bästa jobb.
Vad gör du när du inte tränar
eller tävlar?
– Jag gillar att vara aktiv, så det blir mycket träning. Längre promenader, gärna vid havet i Båstad. Hänga med kompisar, fika är jag väldigt bra
på och älskar en god kanelbulle och en kaffe. Att
laga mat är också ett intresse, bara det inte tar
för lång tid för det har jag inte tålamod till.
Favorit-fyrboll och viken
bana spelar ni?
– Jag skulle gärna vilja spela Augusta och det
hade varit en dröm att göra det med Tiger
Woods, Rickie Fowler och Annika Sörenstam.
Det blir jag och Rickie som bildar Team Oklahoma State och försöker matcha Annika och
Tiger.
o
Text Göran Söderqvist foto privat
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