Ett plask som hördes ända till Bollnäs. Det var tidig förmiddag i den kaliforniska
öknen den andra dagen i april 2018 när Pernilla Lindberg tillsammans med mamma
Gunilla, pappa Jan och fästman tillika caddie Daniel Taylor hoppade i Poppie´s Pond.
Text/FOTO GÖRAN SÖDERQVIST
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att hoppa i dammen till höger om 18:e

green på Dinah Shore Tournamnet Course på
Mission Hills Country Club är en tradition för
segraren av årets första major, ANA Inspiration.
Den första som hoppade var Amy Alcott 1988.
Det här är berättelsen om hur Pernilla Lindberg, 31 år från Bollnäs Golfklubb, tog sin första
professionella seger i ANA Inspiration 2018 vilket var hennes 250:e start som proffs.
väl förberedd

Pernilla Lindberg kom till ANA Inspiration väl
förberedd för att spela bra golf. Hennes tränare
sedan sex år tillbaka, Patrik Jonsson, hade kommit över inför helgen av tävlingen i Phoenix två
veckor tidigare. När Pernilla missade kvalgränsen där gav det henne och Patrik en hel del tid
till träning och förberedelse inför KIA Classic
veckan därpå och för årets första major som
spelades veckan därefter.
Ingen skall tro att segern kom av en tillfällighet. Pernilla har jobbat mot detta ända sedan
hon någon gång under tiden på Riksidrottsgymnasiet i Perstorp bestämde sig för att försöka bli
professionell golfspelare på världsnivå.
Efter studenten valde hon att spela golf och
studera vid Oklahoma State University, en skola
med bra förutsättningar för att utvecklas vidare
och där golfen är prioriterad. Fyra år i Stillwater
följdes av en halv säsong på LPGA:s undertour,
den som idag heter Symetra Tour. Ett lyckat kval
hösten 2009 gav Pernilla en plats på världens
bästa tour inför säsongen 2010.
Från sitt rookieår på LPGA Tour 2010 har Pernilla Lindberg varje år tagit steg i sin utveckling
fram till 2016 när hon kvalificerade sig att repre-

sentera Sverige i de olympiska spelen i Rio de Janeiro. Men säsongen 2017 blev till en början inte
en fortsättning på den positiva utvecklingen för
Pernilla. Samtidigt som tourkollegan Anna Nordqvist lyfte pokalen i Evian Championship i september visste Pernilla inte om eller i vilka tävlingar
hon skulle få spela under resten av säsongen.

litar på sitt team

Det Pernilla gör i motgång är troligen en av
nycklarna till hennes framgångar under avslutningen av förra säsongen och som även ledde
till segern i ANA Inspiration.
Hon lägger inte ansvaret på någon annan.
Hon utvärderar med de hon har i sitt team,
främst tränaren Patrik Jonsson men även Colin Trigellis-Smith, osteopat, Marcus Börjesson,
mentalt och Jon Karlsen, puttning. Patrik använder även KG Nissén från landslagets Performance Team för koll på Pernillas fysiska status och
som stöd gällande hennes svingrörelse. Detta
team är Pernillas närmaste gällande golfen tillsammans med fästmannen Daniel Taylor.
Daniel hade gått caddie åt Pernilla under
fem år men inför säsongen 2017 valde de att
gå skilda vägar på golfbanan, ett val som togs
delvis för att stärka deras förhållande utanför banan. Inga större förändringar gjordes efter Evian
Championship, utan träningen fortsatte med
fokus på den röda tråd hon och hennes team
jobbat efter under lång tid. Den största förändringen var att Daniel kom tillbaka som caddie.
En lyckad tourfinal i november 2017 gav
troligen en stärkt tro på att hon verkligen kan
hävda sig i världstoppen. Pernilla slutade delad
fyra efter att under hela tävlingen varit med i

toppen tillsammans med världsstjärnor som
Lexi Thompson, Sung Hyun Park och slutliga
segraren Ariya Jutanagarn.
Att ta sin första LPGA-seger i en major är inte så
ovanligt som det kanske först verkar. Det har faktiskt alla svenska kvinnliga majorsegrare gjort, från
Lotta Neumann till Anna Nordqvist och däremellan även Helene Alfredsson och Annika Sörenstam.
Att göra det som 31-åring är dock ovanligt.

imponerade seger

Sättet som Pernilla segrade har gett eko i golfvärlden. Att leda eller vara i delad ledning efter alla
ronder och segra efter ett rekordlångt särspel är
inget annat än imponerande. När hon inför söndagens avslutande rond ledde med tre slag var
det hennes mästerskap att vinna eller förlora.
Hon startade fjärde ronden med två bogeys
på de första fem hålen men fortsatte att fokusera på det hon kunde påverka och tittade inte på
resultattavlor. Där hade det gått att se att många
startat sina ronder med birdies. Pernilla berättade efter tävlingen att det funnits en del nerver
i början av sista ronden. Inför det avslutande hålet hade hon spelat till sig en chans att ta sig till
särspel genom en birdie. Hon löste det genom
att slå en wedge nära hål och sätta putten.

rekordlångt särspel

Särspel i majors händer, men sällan blir de så
långa som vid årets ANA Inspiration. Tre spelare
delade ledningen efter 72 hål; Pernilla Lindberg,
Inbee Park, Korea och Jennifer Song, USA.
Fyra särspelshål spelades under söndagen
där både Pernilla och Inbee gör par, par, birdie

» Ingen skall tro att segern kom av en tillfällighet. Pernilla har jobbat mot detta ända sedan
hon någon gång under tiden på Riksidrottsgymnasiet i Perstorp bestämde sig för att försöka bli
professionell golfspelare på världsnivå. «
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» När Madelene Sagström i turbulensen

direkt efter att segern var klar kramat
om den nykorade majorvinnaren brast
Pernilla ut i ett ”det är din tur nästa
gång”, riktat till Madde. «

och par medan Jennifer Song bara gör par på
sitt tredje särspelshål. Det fjärde hålet spelades
delvis i mörker och med framrullade strålkastare
vid 18:e green för att spelarna skulle se att putta.
– Jag ser fram emot att gå ut imorgon igen
och känner att jag har en bra chans. Jag har inget att förlora. Jag har fightats i 72 hål och sedan
fyra till för att ge mig själv den här chansen så
det är bara att gå ut och ösa, sa Pernilla upplyst
av ljus från mobiltelefoner när hon mötte media
efter att särspelet fått avbrytas.
Klockan åtta måndag morgon var Pernilla
Lindberg och Inbee Park tillbaka på Mission Hills
Country Club för att göra upp om mästerskapet.
De var långt ifrån ensamma. När de peggade på
tionde tee för att återuppta särspelet var hela
hålet omringat av åskådare i flera led. En läcker
inramning som både spelarna och tävlingen
gjort sig förtjänta av. Bland åskådarna fanns
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många som höll på Pernilla. Där fanns hennes
föräldrar, Sveriges första majorsegrare Liselotte
Neumann, tourkollegorna och kompisarna
Madelene Sagström och Azahara Muñoz och
Symetra Tour-spelaren Julia Roth. Där fanns puttränaren Jon Karlsen med familj som inför söndagen bilat över sex timmar från Arizona för att
komma till Mission Hills och som bott kvar över
natten för att se och uppleva upplösningen.
Fyra hål till spelades där spelarna matchade
varandra och visade upp ett spel av absolut
toppklass. Nerver fanns säkert med, men det
märktes inte utåt. När de nådde hål 10 för andra
gången satte Pernilla en putt på tio meter för
seger. Hon hann krama och pussa Daniel innan
greenen fylldes av gratulanter.
Åtta håls särspel är det längsta någonsin i
en major för damer och ett hål kortare än det
längsta på LPGA Tour. När Madelene Sagström i
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turbulensen direkt efter att segern var klar kramat
om den nykorade majorvinnaren brast Pernilla ut
i ett ”det är din tur nästa gång”, riktat till Madde.
Det finns ett svenskt ”vi” i den individuella
värld som professionell golf är och det är något
som vuxit fram under många gemensamma träningstimmar. Pernilla har landslagets damcoach,
Patrik Jonsson, som sin personliga tränare. Det
innebär att hon varit med på många landslagsläger där även Madde, Julia och de andra
spelarna som nu finns på Symetra Tour och de
yngre amatörspelare som de senaste åren dominerat flickgolfen i Europa funnits på samma
träningsytor.
Detta vi, eller ”vi mot världen” märktes på
fler sätt än att Madde och Julia fanns på plats.
Det syntes i sociala medier där spelare efter
spelare lade upp inlägg om hur de såg Pernilla
segra och hur glada de var för hennes skull. Per-

» Ett tydligt exempel på det fokus som finns på nästa generation är ANA Junior Inspiration. En tävling som
avgörs veckan innan, där segraren får spela ANA Inspiration och där juniorerna sista ronden spelar med
legender. «
nilla kan mycket väl ha rätt, nästa gång är det
kanske Maddes tur. Helt klart är att hon genom
sitt spel och sitt sätt inspirerat ett gäng yngre
spelare.
Andra som Prins Daniel, Bubba Watson, Ricke
Fowler och Henrik Stenson har hört av sig till
Pernilla för att gratulera. Henrik hade inte Pernillas nummer så han messade Patrik Jonsson, gratulerade honom och bad om Pernillas nummer
för att kunna nå henne.
Inbee Park är inte vilken spelare som helst,
utan en av de absolut bästa genom tiderna. Hon
har sju majorsegrar på meritlistan och har som
enda kvinna ett OS-guld i golf. Det är bara Annika Sörenstam som med säkerhet kan räknas
ha en bättre meritlista än Inbee Park.
– Jag var verkligen ”the underdog” idag
mot Inbee Park och att kunna bevisa att jag kan
vinna mot en av de bästa damspelarna genom

tiderna betyder otroligt mycket, sa Pernilla efter
att segern var klar. Pernilla Lindberg, 31 år från
Bollnäs Golfklubb, tog i och med majorsegern ett
steg rakt in den absoluta världseliten och ett stort
kliv uppåt på världsrankingen där hon just nu är
på 34:e plats. Dessutom får hon en ny frihet då
hon får spela LPGA Tour och alla majors i fem år
samt får livslång startplats i ANA Inspiration.
– Självklart betyder det otroligt mycket för
nu kan jag planera mina år framöver betydligt
bättre. Och jag älskar det här stället, så att veta
att jag får komma tillbaka när jag vill känns otroligt bra.

en global tour som tar ansvar

I ANA Inspiration deltog spelare från 24 olika
länder och tävlingens sponsorer kommer från
stora delar av den värld där LPGA-spelarna kom-

mer ifrån. I början av veckan hölls för tredje året
konferensen ”Inspiring Women in Sports” där
idrottare från olika sporter samt skådespelaren
Ashley Judd deltog.
LPGA Tour jobbar även med Girls Golf, där
de tillsammans med andra organisationer efter
några års målmedvetet jobb tillsammans lyckats se till att unga flickor är den grupp som ökar
mest inom golf i USA för tillfället.
Ett tydligt exempel på det fokus som finns
på nästa generation är ANA Junior Inspiration.
En tävling som avgörs veckan innan, där segraren får spela ANA Inspiration och där juniorerna sista ronden spelar med legender.
Lotta Neumann var i år med som en av
legenderna och den svenska representanten,
Amanda Linnér, fick spela med Amy Alcott som
alltså startade traditionen med segerdopp i
Poppie´s Pond.
o
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