linnea ström
– om tiden på college,
proffsdebuten & framtiden

Text/foto Göran Söderqvist samt fler foto Erik Feeley
Bild från Symetra Tour-tävlingen
Four Winds Invitational.
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Personligt
Linnea Ström
född: 1996.
Klubb: Göteborgs Golf Klubb.
Gymnasium: Katrinelunds Golfgymnasium.
College: Arizona State University.
Caddie: Sophie Gustafson.
Tränare: Ola Lindgren.
Nätverk: Patrik Jonsson (landslagscoach), Jon
Karlsen (puttning), KG Nissén (fys) och Adam
Ström (fys).

D

en svenska golftalangen
Linnea har alltid varit bra,
ofta bäst på alla nivåer
hon spelat. Under sin
uppväxt hade hon
bara ett kliv över staketet från barndomshemmet till andra tee
på Göteborgs Golf Klubb.
2019 gör Linnea Ström, 22, sitt andra år som
proffs – nu som medlem på samma tour som
majorsegrarna Pernilla Lindberg, Lydia Ko, Lexi
Thompson, Sung-Hyun Park och In-Gee Chun.

Hur var din första säsong som
proffs på Symetra Tour?
– Jag har lärt mig otroligt mycket och det var inte
så lätt i början som många kanske tror. När jag
valde att hoppa av college var det ett tufft beslut
då jag trivdes otroligt bra. Det tog mig nästan
halva säsongen att vänja mig vid proffslivet. Du
spelar om pengar och jag hamnade för mycket i
resultatfokus istället för att vara i nuet och lita på
mina processer. Jag spelade bra men fick inte till
det där lilla extra som jag ville.

Vad var det som fick igång spelet?
– Jag tog en paus mot slutet av sommaren och
åkte hem till Sverige. Där spenderade jag tid
med familjen och min tränare, Ola Lindgren, i
min trygga hemmamiljö. Jag hittade tillbaka
till mitt vanliga lugn och när jag åkte tillbaka till
USA och Symetratouren kom min första seger
som proffs. Därefter fortsatte säsongen bra och
jag uppfyllde mina mål samt tog kortet till LPGA
Tour.
Linnea Ströms amatörkarriär innehåller segrar både individuellt och i lag. Dubbla EM-guld
i lag med flicklandslaget och OS-guld 2014 i
Youth Olympic Games i Kina tillsammans med
Marcus Kinhult sticker ut.
Hon har flera gånger visat att hon klarar
pressen i avgörande situationer. I ungdoms-OS
var det Linnea som satte den avgörande putten
i särspelet mot Sydkorea på Zhongshan Internatio-

nal Golf Club i Nanjing och säkrade Sveriges första
guld i en olympisk golftävling. När hennes collegelag Arizona State University spelade hem det
amerikanska collegemästerskapet 2017 var det
också Linnea som sänkte den avgörande putten.
Vad är dina styrkor som golfare?
– Mitt långa spel har alltid varit min största styrka
då jag slår långt. Men jag är också väldigt lugn
som person och stark mentalt och det ser jag
som en styrka, särskilt när jag hamnar i pressade
situationer och måste prestera här och nu.
Det är en analys även landslagscoachen Patrik
Jonsson håller med om:
– Linnea har två styrkor som utmärker sig väldigt tydligt. Hon slår långt med precision och är
en spelare som alltid har koll på läget och behåller sitt lugn i alla situationer.
Vad var roligast och viktigast för
utveckling under amatörtiden?
– När jag tänker tillbaka på min amatörkarriär tänker jag på Swedish Golf Team och hur
mycket jag fick uppleva. All stöttning jag har
fått av landslaget genom åren har betytt väldigt
mycket och jag hade inte varit där jag är idag
utan den. Det var väldigt roligt att alltid känna
sig som ett lag även när vi åkte på individuella
tävlingar som spanska och franska öppna.
– Även om jag har en del individuella segrar så är lag-EM-gulden med flicklandslaget och
guldet i ungdoms-OS med Marcus Kinhult mina
starkaste minnen från amatörkarriären. Det är
roligt att uppleva något så stort tillsammans
med andra spelare som har samma drömmar
och mål.
Hur var det att växa upp på Göteborgs Golf Klubb?
– Min familj bor inom gångavstånd, så jag och
min bror Adam spenderade nästan all ledig tid
på golfbanan. Jag har alltid tränat mycket med
Adam och hans kompisar, men även med andra
tjejer på klubben. Jag har alltid känt mig som
hemma där och fått bra stöd av klubben.

Vad betydde tiden på Arizona State
University?
– Den var extremt viktigt då jag utvecklades
som golfare men även som person. Det var jobbigt för mig att lämna Sverige och familjen då
jag är väldigt hemkär.
– Det blev även en utmaning för min golf
då jag träffade min tränare Ola nästan varje dag
under gymnasietiden. Nu skulle jag helt plötsligt
sköta min träning och hålla koll på mina tekniktendenser själv. Jag blev mer engagerad och
lärde känna min golfsving bättre. Jag och Ola
hade regelbunden kontakt över facetime och
skickade mycket svingvideos.
– Det är också roligt att alltid ha ett lag omkring sig som man reser och tävlar ihop med,
man kände sig aldrig ensam på college.

Hur skulle du beskriva skillnaden
mellan att vara amatör och proffs?
– Den största skillnaden tycker jag är att du behöver ta mycket mer ansvar och att det krävs
mer planering än på amatörnivå. Allt du får hjälp
med på college behöver du lösa själv. En annan
skillnad är det finansiella. En säsong är dyr och
personligen vill jag inte känna press över att
spela in pengar för att finansiera säsongen. Det
är viktigt att ha sponsorer så att man kan fokusera på sig själv och att prestera på topp utan att
känna det som ett måste.
Säsongen 2019 har Sverige tre rookies på
världens bästa tour, amerikanska LPGA. Det är
dock tre erfarna spelare som redan har segrat
som proffs. Linnea Ström, Jenny Haglund och
Louise Ridderström vann varsin tävling på Symetra Tour under säsongen 2018.
Linneas seger kom i Sioux Falls GreatLIFE
Challenge som avgjordes i South Dakota. Hon
säkrade sitt LPGA-kort genom att sluta femma på
Symetra Tours ranking, medan Jenny och Louise
fixade sina tourkort via kvalet, Q-series.
– Jag tycker det är så kul att vi är tre spelare
som kommer upp tillsammans. Vi spelade alla på
Symetra Tour under 2018 och tog varsin seger. Vi
stöttade varandra varje vecka och hade man en
sämre vecka själv ville man alltid att någon an-

» Mitt långa spel har alltid varit min största styrka då jag slår långt. Men jag är också

väldigt lugn som person och stark mentalt och det ser jag som en styrka, särskilt när jag
hamnar i pressade situationer och måste prestera här och nu. «
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Bild från Symetra Tour-tävlingen
Four Winds Invitational.

nan svenska skulle spela bra. Jag tror vi kommer
fortsätta med samma stöttning även på LPGA.
I december blev det ändå kval för Linnea då
hon i Marocko kvalade till Ladies European Tour.
Det blev totalt nio ronder i förkval och finalkval
med rondresultat på 66–69–62–68–70–66–68–
65–66, totalt 48 under par. Linnea slutade etta i
förkvalet och tvåa i finalkvalet vilket innebär att
hon inför 2019 även har tourkort på den europeiska damtouren.
Vad vill du ha upplevt efter
debutsäsongen på LPGA Tour?
– Jag vill känna att jag platsar där. Jag vill vänja
mig vid miljön och den speciella livsstilen. Golfmässigt vill jag vara med uppe i toppen och

sätta mig själv i position för att en dag vinna där
ute på touren.
Vad är viktigt för att 2019
ska bli en bra säsong?
– Jag tror det bästa för mig är att fortsätta jobba
långsiktigt som jag har gjort i alla år. Fortsätta
med ett bra samarbete med mitt nätverk och
hålla mig till min plan. Hitta en bra balans i livet
med träning, tävling och socialt.
Hur är det att ha Phoenix
i Arizona som bas?
– Eftersom jag trivdes så bra på college bestämde
jag mig för att stanna kvar i Phoenix. Jag känner mig

som hemma här och jag har mycket kompisar
sen college. Det är perfekt klimat för golf och
många fina golfbanor. Jag har nu bott här i 3,5 år
och de finns fortfarande mycket kvar att utforska
i Arizona.

Vad gör du när du inte tävlar
eller tränar?
– Mestadels brukar jag ta det lugnt när jag har
ledig tid. Vädret är nästan alltid perfekt i Arizona
så då brukar jag ligga vid poolen. Annars träffar
jag kompisar, shoppar, äter på goda restauranger. När jag är hemma i Sverige spenderar jag min
lediga tid med vår hund Sandy, det är väldigt
avslappnande.
o

Fem korta...
Favoritklubba – Divern.
Favoritbana i Sverige – Linköpings Golfklubb. Det var där
vi tog guld i lag-EM med flicklandslaget 2013 och året innan
segrade jag i ANNIKA Invitational Europe där. En fin bana och
alltid trevligt bemötande från klubben och restaurangen.
Favoritbana i världen – Nanea Golf Club på Hawaii. Vi
spelade vår Pac-12 Conference preview där och det är en
fin bana som ligger högt upp med fantastisk utsikt. Jag kom
tvåa där mitt freshman year och laget vann så jag har bara
bra minnen från det stället.
Favoritidrottare – Annika Sörenstam. När jag var tolv år
träffade jag henne för första gången då jag blev inbjuden till
ANNIKA Cup. Jag tycker det är stort att hon valt att ge tillbaka
så mycket som hon gör till unga lovande talanger och att
hon fortsätter driva saker och startar upp egna märken efter
sin fantastiska golfkarriär.
Favoritfyrboll – Adam Scott man vill ju se om han är lika
snygg i verkligheten. Michael Phelps bor i Arizona och hans
coach är även coach för simlaget på ASU. Jag vet att han har
ett stort golfintresse så det hade varit grymt kul att spela
med honom. Och vem skulle inte vilja spela 18 hål med Tiger
Woods?
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Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

» Eftersom jag trivdes så bra på college bestämde jag mig för att stanna
kvar i Phoenix. Jag känner mig som hemma här och jag har mycket kompisar sen college. Det är perfekt klimat för golf och många fina golfbanor. «
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