Svenska
framgångar
i Oklahoma
Där State Highway 51 och US-177 möts i det nordöstra hörnet av
Oklahoma ligger Stillwater. En stad med färre än 50 000 invånare
där Oklahoma State University ligger som det brukar heta mitt i
stan. Det här är en berättelse om hur ett brev från en svensk tjej i
mitten av 80-talet blev starten på något som i Stillwater kallas The
Swedish Connection och som fortfarande lever.
TEXT/foto Göran Söderqvist

Linnéa Johansson.
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för att ta reda på varför just Oklahoma
State University (OSU) och svenska golfare varit en så lyckad kombination under många år
begav jag mig till Stillwater i oktober förra året.
Där, i samband med en homecoming-weekend, besökte jag Linnéa Johansson och Isabella
Deilert som båda är seniors på OSU. Seniors
innebär att de går sitt fjärde och sista år.
Linnéa och Isabella är två av de senaste i
en lång rad av svenskar som spelat collegegolf
för OSU. Den första, Eva Dahllöf, var tjejen som
i mitten av 80-talet skrev det där brevet och
skickade det till Ann Pitt, som då var coach för
Oklahoma State Cowgirls som damlaget kallas.
Eva Dahllöf erbjöds ett stipendium och
motsvarade eller överträffade förväntningarna
genom sex individuella segrar och genom att
tre gånger utses till All American under sina
fyra år i Stillwater. Efter henne har en lång rad
svenskar valt att spela collegegolf för OSU, mest
tjejer men även killar.
”Jag har aldrig en enda gång ångrat att jag
spenderade mina collegeår i Stillwater på Oklahoma State”, svarar LPGA-spelaren Pernilla Lindberg via messenger när jag skickat en bild till
henne som visar att jag är på match på fotbollsarenan Boone Pickens Stadium.
Varför Pernilla Lindberg och andra svenskar
gillar Stillwater och golfprogrammet på universitetet är inte svårt att förstå efter några dagar
på plats.
Stillwater är en liten, säker och trevlig stad
och Karsten Creek Golf Club där golfarna håller
till är en toppanläggning som kan mäta sig med
vilken annan anläggning som helst i världen.

Där finns banan, ritad av Tom Fazio, som alltid
hamnar i toppen när collegebanor jämförs. Där
finns en träningsanläggning som inte lämnar
några luckor i vad som kan önskas i form av
ranger, greener och närspelsområden.
På Karsten Creek GC finns allt som behövs för
att bli bra i golf. Till detta ska läggas att tillgängligheten för spelarna i collegelagen, både till banan och träningsanläggningen, är obegränsad
och det finns inte heller någon trängsel då stora
ytor är dedikerade för spelarna i OSU:s båda lag.
america’s greatest
homecoming celebration

Det är homecoming-weekend i Stillwater och
det jag nu får uppleva är något jag inte kunnat
föreställa mig. Homecoming är en amerikansk
tradition för att under en helg under hösten välkomna tidigare studenter tillbaka till skolan de
gick på.
Till Stillwater kommer över 100 000 för att
träffa sina gamla skolkamrater och för att delta i
de över 20 aktiviteter som OSU Alumni Association arrangerar. Lördagens match i amerikansk
fotboll mellan Oklahoma State Cowboys och
West Virginia Volunteers är den som drar till sig
mest uppmärksamhet.
Uppladdningen börjar långt före kick off.
På fredag kväll följer jag med Isabella Deilert
och Linnéa Johansson och deras kompisar på
en walkaround som leder till Homecoming &
Hoops. Walkaround är som det låter, du går runt
med dina kompisar och kollar på utställningar av
konstverk som olika studentföreningar smyckat
campus med. Vår promenad slutar i basketare-

nan Gallagher-Iba som snabbt fylls till sista plats
för kvällens Homecoming & Hoops.
Alla de 13 611 på plats bjuds på en show
med basket, dans, musik och annat och som avslutas med en brottningsmatch mellan skolans
softball-coach, som förlorat ett vad mot sina
spelare, och brottningscoachen som är dubbel
OS-guldmedaljör i just brottning. Utgången är
given på förhand men det bjuds på en bra show
precis som vid alla andra framträdanden.
Game day, lördag morgon. Det går en lång
parad genom Stillwater som stoppar all normal
trafik. Fotbollslagets över hundra spelare och
coacher går från Student union längs en väg
kantad av fans till matcharenan Boone Pickens
Stadium.
Från tidig morgon fram till matchstart pågår
tailgating något som kan liknas vid en gigantisk
grillfest. När det är dags för kickoff är det fullsatt,
60 012 personer. Solen skiner och Cowboys tar
en övertygande seger med siffrorna 37-20. Pistol
Pete, skolans maskot, firar tillsammans med spelarna på planen när de tackar publiken för att de
kom och såg coach Mike Gundys 100:e seger i
karriären. Utanför tänds grillarna igen och det
firas tills solen går ned.
svenska tourspelare på osu

OS-deltagaren Pernilla Lindberg är tillsammans
med Josephine Janson, Caroline Hedwall och
Alex Norén före detta OSU-spelare som idag är
aktiva på internationella tourer.
Caroline Hedwall är den enda cowgirl som
segrat i collegemästerskapet NCAA National
Championship. Hon utsågs även till First team

» Caroline Hedwall är den enda cowgirl som segrat i collegemästerskapet

Linnéa Johansson och Isabella Deilert.

NCAA National Championship. Hon utsågs även till First team All American under
sin tid på OSU innan hon fortsatte till proffslivet. «

Isabella Deilert.

All American under sin tid på OSU innan hon
fortsatte till proffslivet. Denna utmärkelse tilldelades även Pernilla Lindberg och Karin Sjödin
under deras collegetid.
Eftersom både Linnéa Johansson och Isabella Deilert går ut våren 2017 ser säsongen
2017–2018 ut att bli den första på väldigt länge
som Oklahoma State Cowgirls spelar utan en
svensk i laget. Det kommer ändå att finns en viss
Swedish Connection kvar då Pär Nilsson, som
spelade på OSU samtidigt med Alex Norén, är
assisterande coach för damlaget.
Det var dock tydligt att både Pär Nilsson och
head coach Courtney Jones gärna ser att en el-

ler ett par nya svenskor snart kommer till Stillwater för att studera och spela golf och gärna
några från dagens framgångsrika flicklandslag.
Hur det blir med det får framtiden utvisa.
coach holder

En myt och legendar men också på plats i gymmet strax efter klockan 6.00 på morgonen för att
köra egen fysträning och hålla koll på alla andra
som är där. Det går inte att skriva om Oklahoma
State Golf utan att nämna Michael James Holder, känd för alla som coach Holder.
Michael James Holder kom till skolan 1966
som student, och tog 1973 över herrarnas gol-

flag från sin egen coach Labron Harris. Efter 32
år och 25 segrar i Conference Championships
och åtta National Championships lämnade han
coachrollen. Detta tillkännagavs vid ett känslofyllt möte och coach Holder tog därefter över
som athletic director, en roll han fortfarande
innehar.
Förutom att vara en framgångsrik golfcoach
är han också framgångsrik på fund rasing, att dra
in pengar. Han är mannen som sett till att OSU
har faciliteter i toppklass för alla idrotter. Till exempel är Karsten Creek GC och Boone Pickens
Stadium hans idéer och som han även sett till att
finansiera.

» Varför Pernilla Lindberg och andra svenskar gillar

Stillwater och golfprogrammet på universitetet är inte svårt
att förstå efter några dagar på plats. «
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