När den andra upplagan av Augusta National Women’s
Amateur avgjordes på påskafton gick Ingrid Lindblad
från Ringenäs Golfklubb i ledarboll tillsammans världsettan Rose Zhang.

augusta national women’s amateur har redan till sin andra upplaga in-

tagit platsen som världens mest prestigefyllda amatörtävling tillsammans med
traditionsfyllda U.S. Women’s Amateur och The Women’s Amateur. Till start i årets
tävling kom 82 spelare från 25 olika länder. Bland dessa fanns fyra svenskor som
alla klev in i tävlingen rankade bland de tio främsta på amatörernas världsranking.
Linn Grant, Ingrid Lindblad, Maja Stark och Beatrice Wallin har tillsammans 18 internationella segrar de senast två åren. Alla fyra blågula spelare tog sig vidare till
den avslutande ronden på mytomspunna Augusta National på påskafton den 3
april, dit bara 30 spelare kvalificerade sig. Bäst av dem var Ingrid Lindblad, som låg
delad etta efter de första två speldagarna.
Maja Stark knep den allra sista platsen i finalen efter särspel. I första bollen för
dagen på Augusta National gick hon ut och spelade bländande golf. Med 69 slag
noterade hon dagens lägsta score och slutade på delad tionde plats.
Beatrice Wallin slutade även hon på delad tionde plats genom att ha spelat
sig runt på 72 slag efter att ha inlett finalronden med birdie på de två första hålen.
Linn Grant hade med hennes mått mätt en mindre bra tävling, hon slutade på
delad 16:e plats. Ingrid Lindblad spelade under avslutningsronden bra golf från
tee till green, men det var först mot slutet av ronden som hon började komma
överens med Augusta Nationals hårda, snabba och ondulerade greener.
Efter en birdie på det svårspelade 17:e hålet behövde hon även avsluta med
birdie för att säkra en plats i särspel om segern. Samma förutsättningar gällde för
Ingrids spelpartner i ledarbollen, världsettan Rose Zhang. Båda gjorde par på 18
och delade därigenom tredjeplatsen. Segern gick till Japans Tsubasa Kajitani efter
att hon avgjort på det första särspelshålet.
För de svenska spelarna väntar nu åter collegespel under våren. Finalen NCAA
Nationals avgörs i början av juni och därefter blir det spel hemma i Sverige och
förhoppningsvis även internationellt. De har bland annat ett guld från lag-EM att
försvara. Till hösten bär det av tillbaka till USA för collegespel men även kval till
LPGA Tour. Både Linn och Beatrice har deklarerat att de kommer att spela kvalet.
Maja och Ingrid har ännu inte sagt något om kval till hösten, vilket kan innebär att
vi får se dem spela Augusta National Women’s Amateur även 2022.
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