när säsongen 2018 startar återfinns 22-åriga Martina Edberg på LPGA Tour i kategori 17 och
på 174:e plats i tourens prioriteringslista. Ett tourkort hon spelade till sig via kvalskolans tre steg i
slutet av förra året och som rent fysiskt strax efter
nyår damp ned i brevlådan hemma i Jönköping.
om att bli proffs:

– Sista året på college kände jag att jag var redo
att göra något nytt. Jag valde att bli proffs direkt
efter examen och det kändes skönt att spela utan
att gå i skolan samtidigt och även lite utmanande
att försöka livnära sig på golfen som jag tidigare
bara gjort för skojs skull.
Martina Edberg växte upp med att vara på
Hooks Golfklubb varje sommar då hennes familj
driver Herrgården på Hook. I unga år var simhoppning hennes favoritidrott men golfen har
alltid funnits där.
I maj 2017 tog hon examen i Business Administration, Finance vid California State University,
Fullerton som ligger 30 minuter från downtown

Los Angeles och är en del av det storstadsområde
som har 18 miljoner invånare.
om val av college:

– Det var först när jag började på golfgymnasiet
vid 15 års ålder som jag valde att satsa på golf och
det var först då jag förstod att college kunde vara
en bra väg för mig. Men jag hade inga jättemeriter och hade inte kommit in på toppskolorna.
Jag kollade på de skolor som låg 50–100 på rankingen och valde ut de i stater som jag ville vara
i. Jag fick tre till fyra erbjudanden och åkte över
och besökte San Fransisco, Fresno och Cal State
Fullerton. När jag kom in på campus på Cal State
Fullerton så kändes det att det är här jag vill vara.
– Det som också var viktigt för mig var kulturen. Kalifornien är öppet och demokratiskt och
varje gång vi var ute och reste kände jag när vi
kom tillbaka till Kalifornien och LA att det var så
skönt att landa. Jag visste också att om jag valde
LA skulle många vilja komma och hälsa på och
då kändes det inte så jobbigt att flytta. Hade jag

valt någon liten håla någonstans hade nog bara
mamma och pappa kommit och efter ett par
dagar hade nog även de åkt till kusten och solat
och badat. Men i LA visste jag att vänner skulle
komma och hälsa på.
Martina Edberg var den klart lysande stjärnan
i Cal States golflag och innehar alla skolrekord
som går att tänka sig. Sista säsongen på college
spelade hon 29 ronder under ordinarie säsong
och hade då en snittscore på 71,37 och utöver de
sex segrarna var hon topp-3 ytterligare tre gånger
och var aldrig utanför topp-10.
om värdet med college:

– College gav fyra års erfarenhet med golf och
en utbildning på köpet, det var skönt att kunna
kombinera detta. Att få resa runt och spela och
tävla mot collegeeliten och få göra det under en
så pass lång tid har varit viktigt för min utveckling
som golfare men även utanför golfen.
Karriärövergången när spelare byter miljö är
ofta något som gör att utveckling stannar av. Det

» Sista året på college kände jag att jag var redo att göra något nytt. Jag valde
att bli proffs direkt efter examen och det kändes skönt att spela utan att gå i skolan samtidigt
och även lite utmanande att försöka livnära sig på golfen. «
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kan ta tid innan de känner sig bekväma i den nya
miljön och först då tar utveckling och prestationer fart igen.
Martina Edberg hade löst detta tidigare, först
när hon som 15-åring flyttade till Riksidrottsgymnasiet i Ljungbyhed och tre år senare när det var
dags för USA och collegestudier i kombination
med golfspel. Övergången till proffslivet har också inledningsvis gått bra med bra spel i Sverige
och Europa följt av ett lyckat LPGA-kval i USA.
om lpga kvalet:

– När jag gick ut i kvalet kände jag att, kan jag
spela som det senaste året då ska det inte vara
något problem. Man kan inte komma till ett kval
och tro att man ska överprestera. Ett kval handlar
om att skjuta många stabila scorer. Jag var nio
under par över kvalets 13 ronder och det är lite
sämre än min snittscore. Jag tror det är lätt att
sätta för mycket press utan att egentligen behöva göra det. Det du inte lärt dig innan kvalet
kommer du inte att lära dig där och då. Är du

redo så är du, är du inte det får du vänta ett år till.
Visst kan alla ha dåliga dagar, det skulle kunna ha
varit så att det inte gått vägen. Men någonstans
måste man lita på det man har och det tror jag
är anledningen till att det gick bra.
Det är en stor och inspirerande utmaning som
väntar henne det första hela året som professionell spelare. Hennes status på LPGA Tour innebär
att hon inledningsvis kan räkna med att spela
några av de mindre tävlingarna. Presterar hon där
kan hon klättra när omranking sker och därefter
ges möjlighet att spela fler tävlingar.
om första året som proffs:

– Jag har en tendens att bli lite extra bra när jag
verkligen måste. Så får jag chans att spela på
LPGA nu i början så tror och hoppas jag att jag
kan ta den och förvalta den. Jag tror jag behöver bli lite bättre golfare, puttning från två meter
och att komma närmare flaggan med korta järn.
Jag vill det här jättemycket men jag kan också se
att det inte är hela världen om det skiter sig. Att

ha en examen i ryggen gör att jag känner att jag
inte är strandad på en öde ö om golfen inte skulle
funka. Golfen är inte mitt liv. Det är något jag jobbar hårt för att lyckas med, men jag går inte under
om jag inte lyckas.
om att välja jönköping som bas:

– Jag vill ha en stabil bas i Sverige, jag har inte
problem med att resa mycket men det känns
skönt att komma hem till samma ställe. Om det
funkar får tiden utvisa. Jag har ju aldrig gjort detta
tidigare. Om jag spelat fullt på LPGA som spelas i
14 länder är det närmare till Asien från Europa än
från USA. Att flyga till östkusten i USA från Stockholm eller Köpenhamn tar åtta timmar och från
Kalifornien sex. Ska jag sitta på ett plan i sex timmar kan jag lika gärna sitta i åtta och i bättre plan.
– Det är också en ekonomisk fråga. Jag har
inte lust att lägga 15 000 kronor på hyra, 3 000–
4 000 kronor i försäkringar för mig och 3 000–4
000 kronor på en bil som det blir i LA. Vi snackar
mer än drygt 20 000 i månaden som du behöver
betala privat. I Jönköping bor jag för under 4 000
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förstärk din sving hos oss
Vi hjälper dig med din träning efter dina
förutsättningar och mål.
Förebygg skador
Få starkare muskler och förbättrad fysik
Förbättra din prestationsförmåga

» Jag skulle välja att lira på Pebble Beach med Rickie Fowler. Jag har följt
honom på snapchat och han verkar så rolig när han och Jordan Spieth och de andra varit
till Bahamas på sina Spring Breaks. «
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» Martina Edbergs växte upp med att
vara på Hooks Golfklubb varje sommar
då hennes familj driver Herrgården på
Hook. «

kronor och försäkringar och bil är betydligt billigare. Där finns också Hooks Golfklubb där jag
kan träna, jag har mina farbröder där och jag har
mina vänner i Jönköping. För även om vi flyttat
mycket när jag var yngre så har jag alltid varit på
Hook på somrarna. Mina barndomsvänner finns
också där. Det känns bra just nu. Vad som händer
om två år vet jag inte, jag kan bo i Australien om
jag träffar någon därifrån. En annan del i livet som
är en stor utmaning för många när de blivit proffs
är att hantera den del som inte är golf. Den biten
att driva företag med administrativt jobb och kontakt med sponsorer och samarbetspartners.

Personligt
Martina Edberg
Född: 1995.
Klubb: Hooks Golfklubb.
Gymnasium: Riksidrottsgymnasiet Ljungbyhed/
Helsingborg.
College: California State University, Fullerton.
Tränare: Hans Larsson.
Nätverk: Kent Lindahl (mentalt), Petra Jonsson
(fys) och Hans Edberg (coach/extra stöd).

om att vara proffs är mer än
att spela golf:

– Jag tror att min kontakt med sponsorer går bra
därför att jag har byggt dessa kontakter långt
innan jag ber om något. Jag har ända sedan jag
var ung varit väldigt mån om att visa mig och vara
trevlig mot alla som kommit till klubben. När det
varit demodagar har jag alltid varit där och hälsat
och jag har också varit med när Hasse (Hans Edberg farbror och tidigare tränare på Hook) träffat
leverantörer. Jag tror på att nätverka innan du
verkligen står där och behöver hjälp. Det är väldigt svårt att be någon som du inte har någon relation med att vara med och stödja din satsning.
Har ni en relation stödjer de en person som de
känner och som de tror på.
Martina Edberg kommer troligen även att spela på LPGA:s undertour Symetra där hon är kvalificerad att spela alla tävlingar. Utmaningen blir som
för de flesta spelare i början av den professionella
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karriären, det blir svårt att planera för du vet inte i
vilka tävlingar du kommer med i och på vilken tour.
om sina styrkor på banan:

– Mitt närspel, jag har full ”confidence” i mitt närspel. Det gör att om jag står på fairway inför ett
inspel känner jag ingen press för jag känner att
jag kan göra par från alla lägen runt green. Sedan kanske jag inte kan det. Men mitt tankesätt
är att det löser sig oavsett var bollen hamnar, det
går lika bra att sätta chippar som puttar. Jag är
också bra från skogen (skratt). Missar jag fairway
vet jag att jag är bra på att hitta en lucka någonstans. Jag är en ”player”, bra på att spela golf. Jag
sticker inte ut på rangen, men det vill jag gärna
göra. Jag har alltid tyckt att det varit roligare att
lira än att stå och banka bollar på rangen. Så
man blir väl bra på det man tränar på.
om en favoritfyrboll på
en favoritbana:

– Jag skulle välja att lira på Pebble Beach med
Rickie Fowler. Jag har följt honom på snapchat
och han verkar så rolig när han och Jordan
Spieth och de andra varit till Bahamas på sina
Spring Breaks. Jag har svårt att välja fler, men
skulle ju inte tacka nej till en tvåboll med Rickie
på Pebble Beach. Stenson kanske, han är så sjukt
bra. Nej, nu vet jag. Fowler, Camilla Lennarth och
Justin Thomas, de känner varandra sedan college. Så det får bli jag och Rickie mot Camilla
och Justin, det skulle bli sjukt roligt då Camilla är
riktigt hetsig och det gillar jag.
o

TEXT/foto Göran Söderqvist
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