När den nordiska damtouren presenterades i början av året föll den
sista pusselbiten på plats i ett nytt utmanande landskap för professionell golf i både Sverige, Norden och Europa. Sedan slog pandemin till.
Text Göran Söderqvist FOTO BJöRN ANDERSSON, Göran Söderqvist

Emma Svensson.
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vägen till toppen 2020 var klar. Damproffsen skulle för första gången kunna spela sig
från Sverige och Norden till världens bästa
tour, LPGA Tour. Inför årets säsong blev Nordic
Golf Tour en del av LET Access Series som leder
till Ladies European Tour. Därifrån går toppspelarna vidare till LPGA-tourens kval, Q-Series.
När Sofia Pettersson, ansvarig för Nordic Golf
Tour tillsammans med andra förbund, arrangörsklubbar och samarbetspartners, presenterade det nordiska spelprogrammet för 2020
innehöll det åtta tävlingar i tre länder på Nordic Golf Tour och fem tävlingar på undertouren
Swedish Golf Tour.
Så här säger Sofia när hon ser tillbaka på hur
säsongen 2020 var planerad och vad den skulle
innebära.
– Innan pandemin var känslan att vi var på
rätt väg att skapa en tour i Norden där förbunden tillsammans jobbar för att öka intresset för
proffsgolf för damer.
– Danmark skulle arrangera en LETAS-tävling
för första gången på flera år och Sverige hade
hela fem arrangörer på schemat. Dessutom låg
tävlingarna under perioden då våra bästa amatörer är hemma från college och förväntades
spela. Det såg med andra ord ut att bli en riktigt
bra säsong.

plötsligt förändrades allt

Men så slog pandemin till. Sättet vi alla lever på
förändrades i grunden, och så även möjligheterna att arrangera golftävlingar. Det spelades
massor av golf i Sverige, men vi fick inte resa
längre sträckor än vad som tar två timmar i bil
och i Sverige rådde tävlingsförbud för golf fram
till 1 juli.
– I april och maj höll jag tät kontakt med ar-

Linn Grant.
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rangörerna kring olika scenarion. I juni, när vi fick
klartecken från Folkhälsomyndigheten att dra
igång med proffsgolf från 1 juli, gällde det att
rodda om i schemat så gott det gick och samtidigt sätta riktlinjer för hur tävlingarna skulle
kunna arrangeras utan att riskera ökad smittspridning.
– Största utmaningen var osäkerheten som
rådde kring om vi ens skulle kunna arrangera och
om klubbarna och sponsorerna skulle ha råd.
Alla utom en valde att arrangera trots ändrade
omständigheter och de gjorde det med bravur.
– Att arrangörsklubbarna har varit flexibla
och förstått att tävlingstillfällen är av yttersta
vikt för spelarna har varit nyckeln till att vi ändå
fick till en relativt bra säsong på touren i år. Stor
eloge till alla arrangörer som valde att ställa om
istället för att ställa in. Det är vi och framför allt
spelarna otroligt tacksamma för.

en säsong som går till historien

Det slutade med att det genomfördes sex täv-

lingar på Nordic Golf Tour 2020 – fem slagspelstävlingar och det avslutande SM Match, som
med sin historia daterad tillbaka till 1911 satte
en bra punkt för en på alla sätt historisk säsong.
– Det har faktiskt varit både intressant och
spännande att fundera ut hur vi kan justera de
vanliga uppläggen för att arrangera tävlingarna
på ett smittsäkert sätt. Exempelvis hur vi minimerar antalet funktionärer, säkerställer att publikförbudet följs och genomför Pro-Am under
säkra former.

gästspel från nästa nivå

Coronapandemin har påverkat tävlingssäsongen på alla nivåer inom proffsgolfen. Det har
gjort att en del spelare som normalt inte spelar i Sverige peggat upp på Nordic Golf Tour för
att få tävlingstillfällen. Caroline Hedwall, Camilla
Lennarth och danska Emily Pedersen är tre internationella proffs som startade sin säsong här.
Emily slutade delad trea i GolfUppsala Open och
har efter att Ladies European Tour kommit gång

fortsatt att spela bra. I skrivande stund har hon
en seger och leder rankingen.
Ett gäng svenska spelare som normalt håller till i USA på Symetra Tour dök också upp. Elin
Arvidsson, som segrade i PGA Championship by
Trelleborgs Kommun på Tegelberga Golfklubb,
är en av dessa USA-baserade svenskor som i år
spelade hemma i Sverige.
– Spelarna har varit otroligt glada över att
få tävla. I våras var det osäkert om det skulle
bli några tävlingar alls och de är tacksamma att
ha ett jobb att gå till. Eftersom det inte har varit möjligt att resa till internationella tourer och
tävlingar har de uppskattat att ha tävlingar på
hemmaplan, säger Sofia.
Något som varit både tydligt och glädjande
är att de svenska amatörerna verkligen visat att
de vill vara med och konkurrera. Dubbla tävlingssegrar för Linn Grant och Ingrid Lindblad,
en seger för Sara Kjellker och en amatörtrio
topp-3 på rankingen: Linn Grant, Beatrice Wallin och Ingrid Lindblad. Grant tog också hem
segern i årets birdieliga med totalt 61 birdies på
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Vallda Golf & Country Club. banan där
Scandinavian Mixed hosted by Henrik &
Annika kommer att spelas 2021.

SOFIA PETTERSSON.

sina fyra Nordic Golf Tour-starter. När en säsong
avslutas har planeringen för nästa redan startat.
Hur 2021 kommer att se ut är svårt att sia om
men Sofia ser positivt framåt.
– Det råder fortfarande stor osäkerhet kring
hur nästa år kommer bli, men vi har flerårsavtal
med arrangörerna så det ser lovande ut. Schemat för 2021 är klart till 90 procent. Jag hoppas
att Norge, Danmark och Finland är med i större
utsträckning till nästa år, men det svenska schemat är nära på spikat.
– Vi hoppas också kunna välkomna publiken
tillbaka till tävlingsbanorna, så att fler ska kunna
se och inspireras av det spel som levereras på
den här nivån.
Det är inte bara Nordic Golf Tour som kommer att spelas i Sverige nästa år. Tre tävlingar på
högsta europeiska nivå – Ladies European Tour
– kommer också att avgöras på svensk mark.
I juni är det premiär för Creekhouse Ladies
Open på Kristianstads GK och Scandinavian Mixed hosted by Henrik & Annika på Vallda G&CC.
I augusti spelas Skaftö Open i den Bohuslänska
skärgården.
– Det är fem år sedan det senast arrangerades en LET-tävling i Sverige och till 2021 blir det
hela tre stycken. Det är fantastiskt för spelarna
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och kommer förhoppningsvis också bidra till ökat
intresse och synlighet för proffsgolf, vilket säkert
spiller över även på Nordic Golf Tour.
– Det är också roligt att det inte bara är spelare
som klättar till nästa nivå, utan även tävlingar –
som Skaftö Open som nästa år alltså blir en tävling på Ladies European Tour.
Toppspelarna på Nordic Golf Tour kommer
få inbjudningar till LET-tävlingarna i Sverige och
några har redan bokat sina platser i nästa års startfält när Ladies European Tour besöker Sverige genom sina framgångar under årets säsong.
– Topp-3 på 2020 års ranking får spela Creekhouse Ladies Open och Ingrid Lindblad har dessutom fått en inbjudan till Skaftö Open efter sin
seger i årets tävling på Skaftö.

en annorlunda säsong

En säsong som lovande mycket och levererade –
inte exakt vad som lovats men bra mycket mer än
vad det såg ut att bli ett tag i våras.
Tävlingar har genomförts, spelare har fått
tävla, några har fått lyfta pokaler och på något
sätt känns det som om alla är vinnare; spelare, arrangörer, tävlingsfunktionärerna, tourledningen
och svensk elitgolf som helhet.
o

