INTE LÄNGRE ROOKiE
Våga vinna, meditera, slå floppslag och inspireras av Shanshan Feng. Det
är några av reflektionerna Madelene Sagström gör inför sin tredje proffssäsong – dagen innan årets första majortävling.
Text/FOTO GÖRAN SÖDERQVIST
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golfstjärnan madelene sagström

från Enköping gör sin tredje säsong som professionell spelare. Den första, 2016, spelade hon lysande
golf och slog massor av rekord på Symetra Tour.
Förra året, hennes rookieår på världens största och bästa tour LPGA, blev också ett lyckat
steg i utvecklingen där höjdpunkten var att
spela till sig en plats i Europas Solheim Cup-lag.
När alla slag och dollar var räknade slutade hon
sitt första år på 49:e plats på LPGA:s penninglista.
Vi träffar henne i början av det andra året på
LPGA. Det är dagen innan årets första major ANA
Inspiration och passar på att ställa några frågor
om karriären så här långt och framåt.
Hur ser du på din rookiesäsong?
– Den var helt fantastiskt! När jag var mitt i den
gav jag mig själv för dålig credd under tiden,
men nu när jag ser tillbaka på det så var den helt
otrolig. Jag fick uppleva en dröm i och med spel
i Solheim Cup, det är svårt att slå den upplevelsen under ett rookieår.
Vad är skillnaden nu andra året
på touren jämfört med för ett år
sedan?
– Nu när man kommer tillbaka till samma bana
igen så vet man hur allt funkar. Du vet var du
vill bo, var du vill käka så det blir ett helt annat
lugn framför allt utanför golfen. När du väl är
på banan då kör du, men allt vid sidan om är
lättare.

Vad behöver du förbättra för att
ta nästa steg i din utveckling?
– Jag vill våga vinna. Jag vill våga spela dåligt så
att jag kan spela riktigt, riktigt bra. Tror att kontrollfreaket i mig ofta försöker säkerställa att allt blir
bra istället för att släppa alla tyglar och bara köra.
Nästa steg är att våga vinna, våga vara i ledarbollar, våga utmana mig själv och inte fastna i det
som är lite lagom. Det är nästa steg.
Är det någon spelare eller spelartyp du gillar att spela med mer än
andra?
– Jag gillar dem som tar det lite med en klackspark. Inte nonchalant men inte överseriöst, för
där kan jag hamna och det är inte bra. Jag blir inspirerad av att lira med Shanshan (Feng), för hon
har bra energi. Hon slår till golfbollen och så går
hon och slår till golfbollen igen och det märks att
hon tycker det är kul att spela. Hon skulle inte vara
här om hon inte tyckte det var roligt. Den energin
gillar jag att vara runt. När det blir för surt och för
viktigt, då försöker jag hålla mig undan.
Vad gör du på fritiden när du är
ute på touren?
– Jag försöker meditera rätt mycket. Jag gillar att
göra saker som ger mig perspektiv på tillvaron.
När jag som den här veckan har familj och vänner
med mig försöker jag alltid bo i hus så att vi kan
bo ihop och umgås. Så att man inte bara sitter
och kollar in i en hotellrumsvägg. Jag gillar att åka
och kolla på saker, umgås med folk eller måla, läsa
böcker eller något annat aktivt.
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Har du något favoritslag?
– Långa drives är kul, men jag gillar nog mest
floppslag och bunkerslag. Klubbor med mycket
loft är roligast.
Vilken är din favoritbana på touren?
– Mission Hills, där vi är nu. Den är helt fantastisk!
Om du fick välja att få en förmåga
från en spelare,vad skulle du välja?
– Cristie Kerrs förmåga att stirra i bollen i hål innan
hon ens har puttat den. Du vet bara att den kommer att gå i, det är helt fantastiskt.
Vilken är din drömfyrboll på din
drömbana?
– Det är Masters nästa vecka, Augusta National
vore trevligt att få spela. Jag känner att jag vill ha
med Robban (Karlsson) så han kan hjälpa till med
vart jag skall slå bollen. Jag vet att Hans (Larsson),
min tränare, har lite Augustadrömmar så han får
följa med. Efter en stunds fundering lägger Madelene till:
– Femboll! I USA får man lira femboll, så då tar
jag med mig Julia (Roth, Symetra Tour-spelare)
och min brorsa Jesper.
Fem dagar senare springer en överlycklig
Madelene Sagström in på green på hål 10 och
kramar om tourkollegan Pernilla Lindberg, som
precis vunnit ANA Inspiration och tagit sin första
seger på LPGA Tour. ”Det är din tur nästa gång”,
skrattade Pernilla.
o

