Så skapas
möjligheter
för svenska
spelare
Stöd från ett team av experter, en ny träningsbas i Arizona tack
vare stöd från Riksidrottsförbundet och ett annat upplägg för
golfare vid Högskolan i Halmstad. Det ska ge fortsatt stora svenska
framgångar på golfens internationella topptourer.
TEXT/foto Göran Söderqvist

Robert Karlsson och Linnea Ström.
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internationella framgångar på högsta tournivå är målet
som styr den verksamhet som bedrivs inom svensk elitutveckling och
landslagen. I en golfvärld i ständig förändring är flexibilitet en nyckel
likväl som nyfikenhet och lyhördhet för att förstå vilka utmaningar som
är på gång.
– Målet är fler svenska spelare med kapacitet att vinna på högsta
nivå och då är det viktigt att skapa bra förutsättningar, säger Katarina
Vangdal förbundskapten och den som är ytterst ansvarig för svensk elitutveckling och landslagsverksamhet.
Att våga fatta proaktiva strategiska beslut för att skapa förutsättningar för svenska spelare att utvecklas mot toppen är en utmaning och i
den processen har Katarina Vangdal främst hjälp av Patrik Jonsson och
Rickard Lindberg, ansvariga för damer respektive herrar.
Denna artikel kommer att fokusera på damsidan där förändringen
gått snabbt de senaste åren. De tourer som finns i USA har tydligt tagit
och tar fortfarande steg i en gynnsam riktning medan Ladies European
Tour (LET) tyvärr inte gör det. LET erbjuder inte heller en tydlig väg till
spel på LPGA Tour, där världens bästa spelare håller till.
Tre viktiga pusselbitar för att underlätta en karriärövergång från bra
amatör till självständig professionell spelare är dels landslagets Performance Team, dels träningsbasen i Phoenix Arizona som öppnade i början av året samt utvecklingen av elitmiljön i Halmstad där fler grupper
av spelare numer ges tillträde.

Pernilla Lindberg.

performance team ger experthjälp

Performance Team är en grupp av experter som tillhandahålls för svenska spelare som tävlar på internationella tourer. LPGA-spelarna Pernilla
Lindberg och Madelene Sagström använder sig av Performance Team
och de har även andra som är del av sina nätverk.
En positiv följdverkan av att Performance Team jobbar med svenska
toppspelare och några veckor om året finns på plats på LPGA Tour är
att kontinuerligt ha färsk information om vad som händer där och vad
som behövs för att prestera på absolut toppnivå. Denna kunskap sänds
ut via olika kanaler i Golfsverige och når spelare, tränare, coacher, ledare
och föräldrar i utvecklingsmiljöer som klubbar, distrikt, golfgymnasier
och självklart även till de olika amatörlandslagen.

» Tre viktiga pusselbitar för att underlätta en
karriärövergång från bra amatör till självständig professionell spelare är dels landslagets
Performance Team, dels träningsbasen i
Phoenix Arizona som öppnade i början av året
samt utvecklingen av elitmiljön i Halmstad där
fler grupper av spelare numer ges tillträde. «
Madelene Sagström, Hans Larsson, Robert Karlsson, Josh Williamns.
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Den större grupp spelare som får direkt stöd
är de som är i en karriärövergång från amatör
till proffs. Detta stöd sker vid läger en handfull
gånger per år, det sker i spelarens hemmiljö
som stöd för spelare och deras egna tränare och
nätverk samt kontinuerligt via någon av alla de
kommunikationsmöjligheter som erbjuds idag.
Ett exempel på hur Performance Team jobbar i verkligheten kan hämtas från årets Kia Classic på LPGA Tour. Ett läger genomfördes med en
grupp nyblivna proffs och några av Sveriges bästa amatörer i Phoenix, Arizona i slutet av veckan
före Kia Classic i Carlsbad i södra Kalifornien. Väl
på plats vid Kia Classic jobbade Performance
Team med några av de svenska LPGA-proffsen
på range, övningsområde, övningsgreen och
ute på banan.
Under en tävlingsvecka som denna hann de
även med att genomföra träningar och utvecklingssamtal med nyblivna proffset Emma Henrikson som bor i närheten. Detta gjordes på Del
Mar Golf Center, en drivingrange belägen mitt
emot galoppbanan Surfside Race och som du

hittar efter att ha kört av San Diego Freeway i
Del Mar och svängt vänster vid den lokala Dennisrestaurangen. Det är inte långt från exklusiva
Aviara Golf Club, där Kia Classic avgörs, men det
är en helt annan värld.

ny träningsbas i phoenix

Från och med 2017 har landslaget ett avtal för
träning och boende på en modern anläggning
i Phoenix, Arizona. Där kan svenska elitsatsande
golfspelare till ett subventionerat pris hyra in sig.
– Det är svårt för unga och oetablerade spelare som saknar ekonomiska förutsättningar att
göra en elitsatsning i USA. Tillsammans med
Riksidrottsförbundet (RF) gör vi det nu möjligt
för svenska tjejer och killar att få tillgång till träning, sparring och boende i en bra miljö som blir
viktig för svensk elitutveckling, säger förbundskapten Katarina Vangdal.
Spelarna får tillgång till ett modernt gym
på anläggningen och fritt spel och träning på
McDowell Mountain Golf Club cirka en mil från

lägenheten som har sex bäddar. Så här skrev Elin
Arvidsson i sin blogg efter att ha varit en av de
första att använda sig av träningsbasen.
”Vi har verkligen allt man behöver. Hela tiden
påminner jag mig om hur bra det är här. Samtidigt som jag är här finns det också tre andra
svenska tjejer: Frida Gustafsson-Spång, Borås GK,
Jenny Haglund, Karlstad GK och Emma Henrikson, Ljunghusens GK.
Vi hjälper varandra med solskyddsfaktorn,
siktet på rangen, snygga foton osv. Vi pushar
även varandra till ännu bättre chippar och snabbare löpsteg. Vi har skapat en väldigt familjär atmosfär och en positiv anda. Varje dag består av
mängder av skratt, uppmuntran och glada miner! Den som kom på att det var en smart idé att
skaffa en träningsbas i Phoenix, den personen är
så jäkla smart.”
Den nya träningsbasen är en viktig pusselbit
för elitspelarutveckling på damsidan, där USA
med college, Symetra Tour (undertouren till
LPGA) och LPGA Tour, identifierats som den i
dagsläget bästa vägen för svenska damspelare
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att nå toppen. Träningsbasen är även tillgänglig för damer och herrar som spelar i Sverige
och Europa och som behöver träna och spela
under vintern.
Satsningen har möjliggjorts genom bidrag
från Riksidrottsförbundet i form av extra landslagsstöd som ett specifikt projekt under 2017.
Beläggningen har varit över förväntan sedan basen öppnade vilket visar att behov tillgodosetts.
elitmiljö halmstad
– nytt upplägg

Tidigare Scandinavian college of sports vänder
sig nu med ett nytt upplägg till tre kategorier
av elitspelare. Svenska Golfförbundet har tagit
en mer aktiv roll och vidareutvecklat elitmiljön
i Halmstad i nära samarbete med Högskolan i
Halmstad och Halmstad kommun.
Tills helt nyligen var det bara de som läst
”Professionell idrottskarriär och arbetsliv” vid
Högskolan i Halmstad som gavs tillgång till golfverksamheten som bedrivits utanför skolan.
Nu är upplägget ändrat för att fler kategorier

ska kunna ta del av verksamheten som bedrivs
i elitmiljö Halmstad. Till verksamheten är tre erfarna coacher knutna: Sofia Grönberg Whitmore,
Rikard Fors och Fredrik Wetterstrand.
De spelare som nu är välkomna är de som
läser ”Professionell idrottskarriär och arbetsliv”
vid Högskolan i Halmstad, de som läser ett annat
program eller en kurs vid Högskolan i Halmstad
och de som inte vill plugga men är elitspelare
med höga utvecklingsmål.
Denna miljö med coacherna och med de träningsfaciliteter som finns kommer även att användas för kortare läger för olika kategorier av elitsatsande spelare som inte har Halmstad som sin bas.

ka spelare är på väg.
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kort fakta
Landslagets Performance Team, dam: Patrik
Jonsson, golftränare och coach med övergripande ansvar för hela flick- och damsidan
inom landslaget. KG Nissén, fystränare och
sjukgymnast. Marcus Börjesson, mental expert.
Jon Karlsen, puttexpert med doktorsgrad –
”Performance in golf putting”. Robert Karlsson,
mentor och utmanare med över 500 starter
och elva segrar på Europatouren på meritlistan. John Hellström, expert på biomekanik och
spelstatistik.

svenska golfförbundets verksamhetsinriktning

Mot lägre scorer, är en del av landslagets
vision och färdriktning för svensk elitgolf. I
Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning
2017–2018 finns följande mål för elitverksamheten: fem damer och fem herrar bland topp
100 på världsrankingen för amatörer och proffs

Golf & yoga på
KÖRUNDA
specialpriser i juli
boka golf på korunda.se
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Priset inkluderar 1 greenfee,
centralt boende med frukost på
Hotel Garden del i dubbelrum.
Bastu, bar, restaurang och
parkeringshus finns.
Inkludera varmrätt och 1 glas öl/
vin för endast +200:-/pers.
I samarbete med:
Rönnebäck GK, Bokskogen GK,
Barsebäck GK, Sofiedahl GK, mfl.
Var vill ni spela? Vi bokar!

hotellet mitt på banan

KONTAKTA HOTEL GARDEN FÖR BOKNING:
telefon 040-665 60 00 eller mail: hotelgarden@profilhotels.se

54

samt individuellt stöd till 120 spelare. I dagsläget är det enbart USA som har minst fem spelare på dessa fyra rankinglistor vilket indikerar att
det är ett högt mål svensk golf har och också
ett utmanande sådant.
Lägre scorer är vad som behövs och förhoppningsvis är det dit svensk golf och svens-
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KÖRUNDA
HOTELL MÖTEN EVENT GOLF

stig direkt ut på första tee.
golf för alla, långhålsslingor
med karaktär av berg, dal & sjö.
körunda - 30 min från Stockholm
www.korunda.se

08-520 390 30
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här står inte tiden still,
den känns bara lättare.
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