Personligt
My Leander
Född: 1994.
Klubb: AIK Golfklubb.
College: San Jose State, examen 2017 i
industridesign.
Status: Proffs sedan 2018.
Tour: Ladies European Tour / LET Access
Series.
Världsranking: 834.
Tränare: Peter Bäckbom.
Landslagsmeriter: Brons lag-EM 2017.

my leander är golfproffset som beskriver

sig själv som en glad person som i framtiden gärna vill använda sin collegeutbildning till att designa sina egna golfklubbor. Hon kallar Juli Inkster
kompis och förstod att golf var hennes idrott när
en lång putt fann botten av hålet på sista green
under Annika Sörenstams juniortävling.
Vad har du för intressen utanför
golfen?
– Jag är ganska kreativ, gillar att rita och måla.
Jag har väldigt gröna fingrar, jag älskar att plantera saker. Men de vissnar lätt när jag är ute och
reser så jag brukar be andra att vattna åt mig.
När visste du att golf var din
idrott?
– När jag som 17-åring kom tvåa i ANNIKA In-

vitational Europe 2011. Då förstod jag att jag
hade tillräckligt med kapacitet. Jag hade inte
vågat satsa så mycket på något om det hade
känts som det skulle bli en uppförsbacke. Där på
Linköpings Golfklubb fick jag bekräftelse på att
jag kommit till en nivå där det kändes värt att
satsa på golfen. Jag hade inte förstått att jag var
bra innan den där rätt långa putten trillade i på
18:e green.

Vad är det roligaste du upplevt
inom golfen?
– British Open och lag-EM 2017. Just idag är det
två år sedan jag spelade British Open, jag fick
upp det som minne på Facebook i morse. Det
var lite samma sak som vid ANNIKA Invitational,
jag fick bekräftelse på att det jag jobbat så hårt
för visade sig i mina resultat. Den där känslan av

att jag löst en utmaning. Om någon hade gett
mig en plats i British Open ett år innan hade jag
blivit jättenervös och känt att jag inte hade förtjänat den. 2017 kvalade jag in och slog många
bra spelare. Därför var jag inte så nervös när jag
peggade upp på Kingsbarns. Jag kände att ingen kunde ta ifrån mig min plats i tävlingen, jag
hade förtjänat den och hörde hemma där. Från
lag-EM samma år har jag en bild hemma som
jag tittar på ibland. Där är Linnea Ström som spelar på LPGA, där är Linnéa Johansson som spelar
på Symetra Tour och där är jag. Vilket gäng!

Golfen tog My till USA
Andraplatsen i ANNIKA Invitational Europe kan
ses som ett vägskäl för My Leander, där hennes
golf tog med henne på en resa som fortfarande
pågår. Den gick till USA, först för att spela Anni-

» Om någon hade gett mig en plats i British Open ett år innan hade jag blivit jättenervös och känt att
jag inte hade förtjänat den. 2017 kvalade jag in och slog många bra spelare. Därför var jag inte så nervös när jag peggade upp på Kingsbarns. «
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kas tävling i Orlando och lite senare till San Jose
för collegestudier och golfspel.
När hon efter examen från San Jose State
University 2017 gjorde majordebut i Women’s
British Open på Kingsbarns klarade hon kvalgränsen och spelade alla fyra ronderna.
Vad är värdet för dig idag av fyra
år på college?
– Ovärderligt, college var helt fantastiskt på
många sätt. Det jag gillar är att man kan satsa på
två saker samtidigt, idrotten och studierna. Om
en av sakerna känns lite jobbig kan den lyftas
av att den andra går bra. Om det var en tung
vecka i skolan kanske det var en bra vecka på
golfbanan, som då gav energi till båda. Jag hade
kompisar i golflaget men även andra kompisar
som inte förstod något av golf, så när jag blev
trött på golf kunde jag välja att vara med andra
och få lyssna på annat och få ny energi. Jag fick
också plugga något jag är väldigt intresserad av,
produktdesign.
Vad gjorde att du valde San Jose
State?
– Många väljer skola efter hur bra golfen är, vilka
som spelar i laget och hur högt rankade de är.
Jag tittade först på hur bra designprogram skolan hade och matchade sedan den listan med
hur många av dessa skolor som hade golf. San
Jose State var nummer två på den listan, näst
bäst i USA när det gällde industriell design. Jag
är så glad över valet.

ma skola som den amerikanska golflegendaren
och Solheim Cup-kaptenen Juli Inkster gick på
1980-talet – hade hon en snittscore på 78 slag
och när hon gick ut hade hon 71,42. Nästan sju
slags förbättring på fyra år.
Vad tror du det berodde på?
– Det är lite svårt att förklara. Jag kom in i ett
flow och då kändes det som att allt var under
kontroll. Det är inte tur, det handlar mycket om
fokus, för när jag spelar bra har jag ett extremt
fokus. Så det var bara att spela på. Det gick bra
i skolan, det gick det bra med golfen och jag
hade bra umgänge då alla mina vänner var ambitiösa med sin idrott och i skolan. Det kändes
bra att ha personer runt mig som satsade lika
mycket som jag gjorde.

tränade med oss ibland och gästade vår hemmatävling varje år, så jag träffade henne ett par
gånger per år under min collegetid. Idag är vi
kompisar.
My har två jobb som båda kräver tid och engagemang. Båda har med golf att göra. Hon är
tourspelare på LET Access Series och Ladies European Tour och jobbar samtidigt på företaget

Du slog också några av Juli
Inksters skolrekord. Hur kändes det?
– Det kändes helt fantastiskt att sätta mitt
namn i rekordböckerna, jag kommer alltid att
kunna titta tillbaka och vara stolt över prestationerna jag gjorde på college. Juli kom och

Ditt råd till en ung spelare som
står och velar om att åka till
college?
– Har man tävlat och är beredd att satsa i fyra
år rekommenderar jag att åka. Det går alltid att
sluta om det inte funkar. Men går man fyra år
har man en högskoleutbildning som man kan
jobba vidare med, eller så satsar man på golfen.
Det finns många olika möjligheter efter att ha
tagit sin examen.
Slog Juli Inksters skolrekord
Mys golfresultat tog rejäl fart under collegetiden. När hon började på San Jose State – sam-

”

Vägen till att bli tourproffs ser olika ut för alla som tar sig dit, men det som ofta finns gemensamt är att spelarna valt sin väg, trott på den och jobbat målmedvetet för att lyckas.
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College Scholarship USA med att hjälpa unga
golfare att ta steget över till USA för collegestudier. Många spelare i Mys situation jobbar vid
sida om golfen men få har ett heltidsjobb.
Hur fungerar det att ha två jobb?
– Jag får det att fungera för att min arbetsgivare College Scholarship USA och mina chefer
där förstår mig och min situation. De är positiva
till min satsning som spelande golfproffs. Det
blir väldigt mycket golf på sommaren. Dels min
egen golf men jag åker också ut och kollar på
de som jag hjälper att ta sig till college. Att se
dem spela göra att jag vet hur de är på banan
när coacher från olika college hör av sig. Det
handlar en hel del om att jag involverar mig i
andras golf samtidigt som jag spelar min golf
på touren.
Du verkar tycka om att ha fler
grejer på gång?
– Ja, det blir en balans. Det är skönt att ibland ha
tankarna på något annat efter en lång dag på
banan. Det finns också en finansiell del i detta.
Det blir en annan ekonomisk säkerhet att jobba
parallellt, en säkerhet jag tror många golfare sak-

jag är idag, men vägen hit hade nog varit tyngre.
Går man på college får man väldigt mycket gratis,
man får vara i en miljö där det finns andra som
satsar och som blir ens vänner. Ska man göra det
själv tror jag det blir lite mer uppförsbacke.

nar, speciellt på damsidan där det inte är så självklart att det går att spela in så mycket pengar.
Ser du dig själv jobba med industridesign i framtiden?
– Det skulle vara så kul. Det är en dröm att få designa golfklubbor, att jobba med produktionsdesign och få utveckla och designa golfklubbor.
Det har jag i alla fall utbildning för eftersom jag
valde college baserat på utbildningen.
Vägen till att bli tourproffs ser olika ut för alla
som tar sig dit, men det som ofta finns gemensamt är att spelarna valt sin väg, trott på den och
jobbat målmedvetet för att lyckas.
My är en spelare som utvecklades sent, det
var egentligen under hennes tid på college som
hon tog stora steg i sin utveckling. Det syns tydligt på hennes landslagsmeriter där ett lag-EM
damer sticker ut och det spelade hon efter college. Innan dess drog hon som flickspelare på
sig landslagströjan vid ett par tillfällen.

Vilka är dina styrkor på banan?
– Jag slår väldigt rakt, du hittar mig aldrig i tjockruffen. Där ska man inte vara.
Vad är din målsättning framåt?
– Jag har europatourkort i år men vill gärna spela mer på europatouren nästa år, i år har jag bara
kommit in i två tävlingar. Min utmaning och det
som driver min golf framåt är att spela så bra på
europatouren att jag kommer med i majortävlingarna Evian Championship, British Open och
även i stora tävlingar som Scottish Open.
Avslutningsvis, din favoritfyrboll?
– Oj vilken tuff fråga. Men jag säger Brooke Henderson, Bubba Watson och så en till. Jag har alltid
varit fascinerad av Brooke Henderson, hon är så
bra. Bubba hittar man ibland i skogen och han är
så bra därifrån. Den sista spelaren… jag tror jag
slänger in Tiger. Han har ju varit duktig. Och vi
spelar St. Andrews Old Course, jag gillar vind. o

Var det självklart att bli proffs?
– Ja! Efter college var det självklart, innan college var det inte helt självklart. Även om jag inte
hade gått på college kanske jag hade varit där
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