En unik
tävling som
tänker nytt

Scandinavian Mixed hosted by Henrik & Annika är den första tävlingen på högsta
europanivå där damer och herrar spelar mot varandra – om samma pokal och prissumma. Men det är inte första gången tävlingens värdpar tänker nytt och engagerar
sig i golfens framtid. Text Göran Söderqvist foto Göran Söderqvist och Tristan Jones
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när scandinavian mixed först presenterades
i början av 2020 fick nyheten genomslag långt
utanför Sveriges gränser och långt utanför golfens värld. Visst finns det idrotter där kvinnor och
män tävlar mot varandra, men de är få.
Två av dessa är hästsport och motorsport.
Bara någon vecka innan Scandinavian Mixed
styrde racerföraren Simona de Silvestro sin
Chevrolet vid Indianapolis 500 i Indycar i en
snitthastighet av 367 km/h. Hon var då precis
som Annika Sörenstam på Colonial 2003 ensam kvinna. Vid Scandinavian Mixed är det mer
jämställt. 78 damer och 78 herrar samtidigt, på
samma bana. På tävlingens hemsida står att de
vill inspirera till framtidens golf och tävlingens
båda värdar uttalar sig:
”Scandinavian Mixed består av de bästa herrarna och de bästa damerna på Europatouren.
Här spelar de i en och samma tävling, om en prispott och en pokal,” säger Henrik Stenson
”Henrik och jag ser på golfen på samma sätt.
Vi vill båda inspirera nästa generation och också
få golfen att växa runt om i Europa,” säger Annika Sörenstam
När den här tidningen skickas till tryck har
spelarna precis anlänt till Vallda Golf & Country
Club utanför Göteborg, så här blir det inga segerintervjuer eller tävlingsreferat. Istället sätter
vi fokus på tävlingens båda värdar.
För tävlingsnamnet har en fortsättning efter

Scandinavian Mixed, en fortsättning som visar
både det bästa och finaste svensk golf har. Hela
namnet är Scandinavian Mixed hosted by Henrik & Annika, och alla vet vilka de är utan att behöva addera något efternamn.
De är Sveriges bästa spelare genom tiderna
och det är lätt att verifiera, det är bara att titta på
meriterna. Men de lämnar vi i denna text för att
ge plats åt det finaste. Det som båda dessa och
en hel del andra svenska proffs gjort och gör. De
engagerar sig, delar med sig och inspirerar andra, ofta yngre, golfare.
Henrik och Annika har båda ett brett och
långvarigt engagemang inom delar av svensk
golf som går långt utanför det de presterat för
egen del.

bakning och något så exotiskt för de internationella spelarna som att fira svensk midsommar.
Ett steg många vågat ta efter att ha inspirerats under ANNIKA Invitational är att spela collegegolf i USA. En av dessa är My Leander, som
vid första upplagan 2012 satte en lång birdieputt
på det sista hålet. En putt som gav henne en andraplats och en inbjudan att spela ANNIKA Invitational i USA.
Väl där imponerade hon på collegecoacher,
vilket innebar fyra år på San Jose State, en examen i industridesign och ett golfspel som verkligen lyfte sista året. Nu ett par år efter examen

mer än golf

Annika har sitt namn på två juniortävlingar på
svensk mark. ANNIKA Cup som är unik för Sverige och ANNIKA Invitational Europe som har
systertävlingar runt om i världen.
Nästa år är det 10-årsjubileum för ANNIKA
Invitational Europe, där hundratals svenska och
internationella spelare givits möjlighet att tävla,
men även delta i andra utvecklande aktiviteter.
”More than golf” är Annikas motto vid sina
tävlingar och deltagarna får verkligen uppleva
massor utöver själva tävlingen. Det kan vara allt
från information om college och clinics till tårt-
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Case är en juniortävling för killar och tjejer som
Henrik genomför tillsammans med sin mångåriga tidigare caddie, Fanny Sunesson. Vid premiärupplagan 2017 tog Henrik med sig en pokal
han spelat hem året innan, The Claret Jug, för segern i The Open Championship. Det var många
som ville känna på den, dricka ur den och ta bilder med den, ofta tillsammans med Henrik.
vattenskoter, golf och hamburgare

Innan pandemin satte stopp för utlandsresor
bjöds också segrarna i Stenson Sunesson Junior
Challenge in till en lagtävling i Orlando som en
annan av Fannys spelare, Nick Faldo, arrangerade.
Samtidigt som Henrik spelade Arnold Palmer
Invitational agerade han värd för sitt lag hemma
på Lake Nona. De bilder som dök upp i sociala
medier innehöll förutom golf även grillning, vattenskoter och annat roligt.
En av spelarna som varit med om detta är Andrea Lignell, som i slutet av maj avgjorde collegefinalen NCAA Nationals för sitt University of Mississippi genom att säkra sin match på det 17:e hålet.
en barriärbrytande tävling

delar My sin tid mellan att spela professionellt,
mestadels på LET Access Series, och att arbeta
för att hjälpa andra golfare att spela collegegolf.
från annika cup till solheim cup

Den svenska tävlingen ANNIKA Cup är för unga
spelare 13–15 år. Den startade några år innan
och där är det lagspel som står i fokus. Några
av Annikas roligaste och starkaste minnen från
golfkarriären är när hon har spelat lagtävlingar
i svenska landslaget, University of Arizona och
Solheim Cup. I en av de första upplagorna av
ANNIKA Cup fanns en spelare från Enköpings
Golfklubb med i ett av lagen. Några år senare
var hon ett av namnen som Annika läste upp
när hon tillkännagav sina kaptensval till Solheim
Cup 2016: Madelene Sagström.

bliven ambassadör för svensk paragolf. En titel
han fortfarande har.
En av dem som var med den där dagen var
Joakim Björkman, som samma år blev den första
mottagaren av stipendiet ”Årets paragolfare”.
Jocke, eller JB som han också kallas, tog tidigare
i år ett steg som tydligt bryter en barriär. Han blev
det första svenska paragolfproffset och är nu medlem i PGA. Han har höga ambitioner med sitt spel
och även för paragolfen i stort. Han spelar bland
annat på svenska MoreGolf Mastercard Tour.
Henriks engagemang idag inom svensk
paragolf är brett och sträcker sig från en egen
tävling på Folksam Paragolf Tour och det årliga
paragolfstipendiet till breddläger för unga med
funktionsnedsättning där både nya och lite mer
erfarna spelare är välkomna att ha kul med golfen i Henriks anda. I år genomförs dessa läger på
sju platser runtom i Sverige i början av augusti

ambassadör för svensk paragolf

Måndagen efter 2014 års Nordea Masters på
PGA Sweden National var det ett gäng svenska
golfare som tränade med Henrik Stenson, då ny-

stenson sunesson junior challenge

Henrik har också satsat på den yngre generationen. Stenson Sunesson Junior Challenge by

Det här var en artikel som skulle handla om den
unika barriärbrytande tävlingen Scandinavian
Mixed hosted by Henrik & Annika, men som
istället kom att handla om två unika svenska
golfare som både spelat hem majorpokaler och
hittat tid och energi att inspirera nästa generation svenska golfare.
Hur det gick vid Scandinavian Mixed är inte klart
i skrivande stund, men gissningsvis blev det succé.
Det brukar vara så när Henrik och Annika är inblandade och för dessa världsstjärnor handlar som synes inte allt om resultat och vem som fick lyfta en
pokal på Valldas 18:e green den 13 juni 2021.
Det jag vet är att historia skrevs och att Henrik och Annika var på plats, så som de alltid är
när de genomför sina aktiviteter för nästa generation golfare.
Spelarna som nämnts ovan – My, Jocke och
Andrea – är bara några av alla de som fått möjlighet att möta, lära känna och skapa band och
en relation till landets två mest framgångsrika
spelare genom tiderna.
Det finns fler historier att berätta, en om en
spelare som fick lift i två timmar av Annika för att
spelaren skulle hinna med sitt plan hem, men
den tar vi en annan gång.
o
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