de spelar för skolor som San Diego Sta-

te, Oklahoma State, UCLA, East Carolina,
SMU, Arizona State, Cal State Fullerton,
San José State, Kent State, Morehead State,
Central Arkansas, Western Kentucky med
flera. Sverige har över 40 tjejer som spelar
National Collegiate Athletic Association
(NCAA) Div. 1.
Madelene Sagström satte banrekord i
första ronden vid första tävlingen i karriären som medlem i en proffstour. Med 64
slag (-8) presenterande hon sig direkt på sin
nya arbetsplats, Symetra Tour, när årets första tävling IOA Championship avgjordes på
Tukwet Canyon Golf Club i Kalifornien.
– Jag vill bli så bra som möjligt. Jag vill
känna att jag kan gå ut på banan och få ut
alla små potentialpluppar som finns, vilket
förmodligen aldrig kommer att hända så jag
kan hålla på med golf i all evighet. Jag håller på med det här för utvecklingens skull,
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jag älskar när man kan se eller känna skillnaden av att bli bättre på någonting. Det är
klart jag vill vinna tävlingar men det är inte
det som jag mår bra av utan det är de där
smågrejerna på vägen.
Att ta steget ut i proffsvärlden är en utmaning. Efter studier på riksidrottsgymnasiet i
Ljungbyhed, många år i amatörlandslag och
fyra lyckosamma år på Louisiana State University, var det tourkval som gällde. Kvalet
till amerikanska LPGA-touren spelas i tre
steg och svenskan fick tack vare sina meriter som amatör kliva in i det andra steget.
Hon tog sig vidare från steg 2 till finalkvalet
där det inte bar hela vägen till LPGA Tour
men väl till undertouren Symetra Tour.
– Det var förmodligen det bästa kvittot
jag fått på min egen kapacitet och nuläge.
Jag har mycket kvar att lära mig innan jag
är redo. Man är bara så bra som man är just
nu och som scoren visar. Jag spelade rätt
lifestylegolf magazine nr 2/2016

”steady” golf, men några 64-rundor fanns
inte då. Jag hade aldrig kvalat tidigare och
det trycker på alla knappar man har, alla
stressfaktorer och prestationsgrejer. Det
trycker på allt, så du får fram allt bra och
allt dåligt. Jag kände att jag hade mycket
att ta tag i som inte handlade om golfen, det
insåg jag under tävlingen. Och frustrationen
var att jag kan mer men jag får inte ut det.
Det blev som ett uppvaknande. Det var något som inte stämde. Jag hade både Hans
och ”Robban” där. Så hur gör vi nu, hur tar
vi tag i detta? För dem och för mig var det
jättebra att de fick se mig spela och fick se
allt det jag försökt förklara.
Robban som Madelene nämner är Robert Karlsson, Sveriges meste tourspelare
med över 500 Europatourtävlingar och elva
Europatoursegrar på meritlistan. Hans är
hennes tränare Hans Larsson.
Madelene är med i Utmanarsatsningen OS

Madelene Sagström är först ut att bli proffs av ett gäng
svenskor födda första halvan av 90-talet, som via sitt spel
och sitt agerande på och vid sidan av golfbanan visat och
visar att de vill bli bra. De är beredda att göra jobbet och
de visar resultat redan som amatörer och collegegolfare.
Några är med i damlandslaget och Utmanarsatsningen
OS 2020 som Madelene Sagström, andra inte.
TEXT/FOTO Göran Söderqvist
lifestylegolf magazine nr 2/2016
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» Madelene Sagström satte banrekord i första ronden vid
första tävlingen i karriären som medlem i en proffstour. «
2020 ett samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté och Svenska Golfförbundet. Målsättningen med den verksamheten
är att stötta duktiga golfare att utmana de
etablerade proffsen till OS 2020 i Tokyo.
Det var på ett läger med Utmanarsatsningen
OS 2020 på Pauma Valley i Kalifornien
hösten 2014 som Madelene träffade Robert
Karlsson för första gången. Patrik Jonsson,
ansvarig landslagscoach för damerna, hade
bjudit in honom för att utmana spelarna och
sätta dem på prov. Detta gillade Madelene
och ett år senare på ett liknande läger på
samma ställe började de arbeta tillsammans
på riktigt. Robert Karlsson fungerar som
mentor och första uppdraget blev just kvalet
till LPGA Tour.
Hans Larsson träffade hon när hon gick
på golfgymnasiet och han är fortfarande
hennes tränare och fortfarande tränare på

riksidrottsgymnasiet i Helsingborg.
– Det funkar väldigt bra även om han bor
i Helsingborg och jag i Baton Rouge, Louisiana. Hade det inte funkat bra hade han
inte varit min tränare. När jag gick på golfgymnasiet sågs vi varje dag, det är annorlunda nu. Och vi hade en dipp i samarbetet
mitt första år på college och det var mitt fel.
Jag slutade höra av mig när det gick bra och
hörde inte heller av mig när det gick dåligt.
Jag hörde av mig först när det blev panik. Så
jag lärde mig att ska detta funka så behöver
jag höra av mig oavsett hur jag spelar. Nu
funkar det bra, vi pratar och jag skickar filmer och jag känner att jag kan höra av mig
när jag behöver det. Men det är klart att jag
gärna hade träffat honom oftare.
Baton Rouge är huvudstad i Louisiana
med 225 000 invånare där skolans amerikanska fotbollslag vid hemmamatch ofta

fyller Tiger Stadium, vilket innebär 100 321
åskådare. Det är också platsen där Madelene Sagström bor och har sin bas när hon inte
spelar tävling. Det var också där hon våren
2014 tog sin examen i Interdisciplinary Studies vid Louisiana State University (LSU).
Som en LSU Tiger tog Madelene tre segrar och 18 gånger placerade hon sig topp10. Det sista året blev hon första spelare i
skolans historia att ha en snittscore under
par med 71,48 slag.
–Jag älskade tiden på LSU! Många har
frågat om det och jag hade inte velat gå någon annanstans. Folk i södern är glada, utåtriktade och öppna som till viss del kan kännas som ”fake” men det var bra för mig. Man
pratar med dem man möter även om man inte
känner dem sedan tidigare. Den tiden gjorde
mig väldigt väl, nu känner jag mig mer öppen
som person så jag gillade college.

Upplev

Ombergs Golf Resort!

Bo!

På våra moderna golfhotell
med fräscha rum i direkt
anslutning till banan.

Spela!

På en av Sveriges bästa golfbanor
med storslagen utsikt över
Vättern.

Njut!

Av utsökt mat och dryck i en
härlig atmosfär, koppla av i
vår fina relaxavdelning.

Boka ditt golfpaket hos oss!
Ring 0144-121 60 eller maila till info@ombergsgolf.se
www.ombergsgolf.se
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Personligt
Madelene Sagström
född: 1992.
Familj: Pappa Per, mamma Lena
och bror Jesper.
Bor: Baton Rouge, Louisiana, USA.
Klubb: Enköpings Golfklubb.
Tränare: Hans Larsson (Riksidrottsgymnasiet Helsingborg).
Mentor: Robert Karlsson.
Landslagscoach: Patrik Jonsson.

Madelene är fortfarande, fast hon är proffs,
en del av landslaget. Svenska landslaget
började direkt efter att golf åter blivit en del
av de olympiska spelen att jobba närmare de
svenska professionella toppspelarna. Sedan
något år tillbaka finns även Utmanarsatsningen OS 2020 för de spelare som är på
gång att etablera sig som proffs.
– Jag vill att alla ska spela så bra som möjligt,
det är kul att tjejerna spelar så bra på college
som de gör just nu. De taggar alla, även mig,
att snäppa upp det lite till hela tiden. Det är
bra att det finns en stor satsning och jag vet
att det taggar alla. När vi är tillsammans på
läger är det fullt ös, vi älskar varandra men
det är tävling och vi vill slå varandra. Självklart tror jag att jag har en chans att spela
OS i Tokyo om jag följer min plan och mina
processer. Jag är hoppfull, men man vet
aldrig vad som händer.
Totalt spelas drygt 20 tävlingar på Symetra Tour där avslutningen sker i Daytona
Beach 13–16 oktober när Symetra Tour
Championship avgörs.
Efter tourfinalen delas tio LPGA-kort ut
till de högst placerade på tourens ranking
kallad ”Road to The LPGA”. Den vägen tog
Daniela Holmqvist förra året och den tog
också nuvarande världstvåan Inbee Park
för några år sedan.
– Det var väldigt mycket i debuten
som klickade, de där smågrejerna som jag
jobbat på väldigt länge. Jag fick en wowkänsla. En grej jag jobbat med är mina
beslut och att stå för dem. Att inte ändra
och försöka att manipulera slag och tankar.
Det låter dumt att säga det, men när jag

Gymnasium: Riksidrottsgymnasiet Ljungbyhed 2008–2011.
College: Louisiana State University
(LSU) 2011–2015.
Proffs: 2015.

skjutit 64:a och var klar så var inte scoren
det viktiga, det kunde stått 60, 70 eller 80,
jag struntade i vilket. Jag har också jobbat
mycket på att vara närvarande, att vara här
och nu. Så mycket fåglar jag hörde under
den här ronden har aldrig hänt tidigare och
det var en häftig upplevelse för mig. När jag
var klar kunde jag gott fortsatt att spela. Det
var inte, åh vad skönt att vara klar så att
jag inte förstör scoren utan istället, jag vill
fortsätta!
Vad är din målsättning 2016?
– Jag tänker spela Symetra Tour fullt ut men
även försöka kvala in till US Open. Men jag
vill hålla mig på den nivån jag satt mig och
jag ska göra den här säsongen så bra jag
kan. Jag har fantastiskt mycket att lära mig
med att spela massor med fler tävlingar än
tidigare och att resa och ta ansvar för det.
Vad passar mig bäst? Hur behöver jag bo för
att fungera? Jag ser fram emot att se hur jag
fungerar i ett annat sammanhang än college
och landslagsliv. Men det är klart att jag vill
ta mitt kort. Målet är att komma topp-10 och
ta ett av korten till LPGA-touren. Men det
kan jag inte fokusera på utan jag försöker
lösa de små stegen på vägen. Kan jag må
optimalt och träna optimalt så kommer det
att lösa sig till slut.
Att Madelene Sagströms sejour på Symetra Tour blir ettårig och att hon redan nästa säsong spelar på världens bästa tour finns
det mycket som talar för. Att hon vid årets
första rond inte bara satte banrekord med 64
slag utan även presterade sin lägsta score
o
någonsin är bara ett av dessa tecken.

» Det var väldigt mycket i debuten som
klickade, de där smågrejerna som jag jobbat
på väldigt länge. «
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