Golf, skratt och
konsten att äta
med pinnar
TEXT/foto Göran Söderqvist
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ramgångarna för det svenska
flicklandslaget de senaste åren
har uppmärksammats av många.
Även världens främsta damgolfnation, Sydkorea, noterade
att det finns ett gäng svenskor
som spelade riktigt bra golf.
När en inbjudan kom från
Korean Golf Association för två svenska spelare
att komma till Sydkorea och spela två tävlingar
och träna med deras landslag tackade svenska
landslagsledningen ja direkt.
När Linn Grant och Beatrice Wallin klev på
planet mot Seoul i början av juni tillsammans
med coach Fredrik Wetterstrand och förbundskapten Katarina Vangdal låg tre veckor i Sydkorea framför spelarna. En tid med möjlighet att
se hur golf fungerar i Sydkorea, för spelarna en
chans att få uppleva något som kan liknas med
tourliv i en annan kultur än de är vana vid och en
förhoppning om att utbytet skall mynna ut i ett
samarbete även framöver.
Året var 1998 när Se-Ri Pak blev Sydkoreas
första majorsegrare. Det året vann hon både US
Women’s Open och LPGA Championship och
blev en superstjärna på hemmaplan. Det fanns
då färre än en handfull sydkoreanska spelare på
LPGA Tour. Idag ser det annorlunda ut. En titt på
världsrankingen ger en indikation på hur sydkoreanska spelare förändrat touren och golfvärlden. I början av augusti 2018 fanns 39 sydkoreanska spelare topp 100 på Rolex Ranking.
Sedan Se-Ri Paks första majorseger för 20 år
sedan har det spelats totalt 88 majortävlingar
för damer. 14 olika sydkoreanskor har segrat 28
gånger, vilket innebär seger 32 procent av gångerna. Bara USA med 24 segrar fördelat på 17 spelare är på jämförbar nivå.
Det finns ett tredje land som under denna
period har mer än en majorsegrare på damsidan
och det är Sverige. Tre blågula spelare har slutat

i topp i totalt elva majors från 1998 fram till idag
– Annika Sörenstam (8), Anna Nordqvist (2) och
Pernilla Lindberg (1).
De två tävlingar Linn Grant och Beatrice Wallin, som i år tagit klivet från flick- till damlandslaget, spelade i Sydkorea var prestigefyllda med
lång historia. Proffstävlingen var en av KLPGA
Tours majors och amatörtävlingen var den 42:a
upplagan av det sydkoreanska amatörmästerskapet för damer.
värdefulla lärdomar om
livet på touren

Sista dagen efter att vi ätit middag frågade jag
tjejerna om vad de tar med sig hem från sina tre
veckor i Sydkorea.
– Vi har lärt oss äta med pinnar. Det finns
ingen rätt teknik, alla gör olika. Det gäller bara

att få i sig maten, var det första som kom från
Beatrice följt av ett skratt.
– Vi har också upptäckt att det funkar bra att
bo tätt ihop i hotellrum tre veckor i rad, det gäller bara att ge varandra lite space, var den första
reflektionen från Linn.
– I Sydkorea är det bra att ha internet i telefonen för att kunna använda Google för att översätta då de flesta kan lika lite engelska som vi kan
koreanska, lade Beatrice till. De tre första sakerna
de tänkte på var alltså mat, tätt boende under rätt
lång tid och hur det på bästa sätt skall gå att kommunicera med omvärlden när de språk man själv
behärskar inte fungerar så bra. Tre reflektioner
som ändå är golfrelaterade, även om det först inte
verkar så. Båda siktar på att spela golf på absolut
högsta nivå och det innebär för närvarande LPGA
Tour som redan är en global tour där knappt tio

» De första två träningsdagarna med koreanska landslaget fick du göra
utfallssteg från green till nästa tee om du gjorde bogey eller missade
green från järnåtta och in. «
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tävlingar avgörs i Asien. Möjligen är det ännu
fler när Linn och Beatrice når dit, då både sponsorer, publik och intresset från media i Sydkorea och övriga Asien växer hela tiden.
I oktober spelas lagtävlingen UL International Crown följt av LPGA Keb Hana Bank Championship i Sydkorea och båda tävlingarna kommer att spelas inför storpublik då det är utsålt.
En annan indikation på hur stor professionell damgolf är i Sydkorea är att den inhemska
touren, där Linn och Beatrice spelade en tävling, har fler tävlingar och totalt högre prispengar än den inhemska herrtouren. Totalt
spelas det på den högsta nivån på KLPGA om
cirka 175 miljoner svenska kronor fördelat på
30 tävlingar.
Under resan fick Linn och Beatrice med sig
massor av intryck och lärdomar hem till Sverige från deras upplevelser under tävlingarna
och träningen med landslaget. I vanlig ordning
kommer de att dela med sig av kunskapen till
alla andra intresserade som spelare, tränare,
coacher och föräldrar. Några av reflektionerna

när vi sista kvällen satt på hotellet och såg tillbaka på vistelsen i Sydkorea.
– Det bästa med resan har varit att vi fått se
och uppleva hur koreanskorna spelar och vi är
inte långt ifrån dem. De slår inte längre och vi
kan slå minst lika bra slag, säger Beatrice Wallin.
– Vi har också lärt oss hur de tränar, till exempel så tränar de puttning genom att putta
mot en peg hela tiden. De puttar mot ett så litet
mål jämfört med ett hål. Och slår väldigt mycket
bollar, en stor del av träningen är på rangen
med mycket grunder. Alla har väldigt fina svingar,
det ser bra ut, de slår rakt och ändå långt, säger
Beatrice.
– Jag tycker att det bästa har varit att vi fått
reda på att många av de förutfattade meningar
som finns hemma inte stämmer. Att de tränar
skitmycket, att de går i akademier och att de inte
går i skolan efter att de fyllt 12 år, att det enda
de gör är att träna golf. Visst är deras coachning
hårdare men det är inte så extremt som många
hemma tror, säger Linn Grant.
– När vi spelade så var det match, men med

» Det bästa med resan
har varit att vi fått
se och uppleva hur
koreanskorna spelar
och vi är inte långt
ifrån dem. De slår inte
längre och vi kan slå
minst lika bra slag,
säger Beatrice Wallin. «

förstärk din sving hos oss
Vi hjälper dig med din träning efter dina
förutsättningar och mål.

GYMKORT FR.

249:/ MÅN

Förebygg skador
Få starkare muskler och förbättrad fysik
Förbättra din prestationsförmåga
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resultat efter 18 hål. De verkar aldrig spela riktig
match eller foursome eller något sådant utan
det är alltid slagspel känns det som, säger Linn.
– Vi skulle ha en träningsdag tillsammans,
men de tränar inte alls tillsammans. Visst de var
på plats samtidigt men alla gjorde bara sitt eget.
Medan vi gärna gör en övning tillsammans och
tävlar mot varandra, gör de bara sin grej. Så det
vi ofta gör, att vi sparrar mot varandra, det såg
vi inget av här förutom på banan när de spelar,
säger Beatrice.
– De första två dagarna när vi tränade med
koreanska landslaget fick du göra utfallssteg
från green till nästa tee om du gjorde bogey
eller missade green från järnåtta och in, säger
Linn.
– De har bara lediga dagar på söndagar. Då

sover de, kollar film eller sjunger karaoke. Jag
tycker det är viktigt att även ha kompisar utanför
golfen. Men för dem är det golf och bara golf.
Det är det enda de bestämt sig för att göra fram
tills det är till exempel 27 år. Ändå upplevde vi
inte att de stod och nötte efter, utan när träningen var klar åkte de hem, säger Linn.
Till hösten startar Linn sitt sista år på Riksidrottsgymnasiet i Helsingborg medan Beatrice
flyttar till Floridas huvudstad Tallahassee för att
börja första året på college. Med sig till USA får
hon lagkamraten Frida Kinhult som också börjar
på Florida State University till hösten.
Dessa tre spelare – Beatrice, Frida och Linn
– utgör Sveriges lag när lag-VM, World Amateur
Team Championship, avgörs på irländska Carton
House Golf Club 29 augusti till 1 september.

Så när en resa summeras så står fler på tur att
upplevas. Det är som damlandslagets coach
Fredrik Wetterstrand klokt brukar säga.
– En satsning på en idrott som golf är aldrig
bortkastad oavsett hur länge och hur långt den
leder, då du under tiden och på vägen får uppleva massor av coola grejer tillsammans med
dina golfkompisar.
Vi blev mycket väl mottagna och omhändertagna på plats i Sydkorea av representanter
från Korean Golf Association, av spelare och av
coacher.
De var väldigt öppna och förhoppningsvis
fortsätter utbytet med att landslagscoach Birdie
Kim kommer till Sverige tillsammans med några
spelare nästa sommar och tävlar och tränar i
Sverige.
o

» Vi har också lärt oss hur de tränar, till exempel så tränar de puttning
genom att putta mot en peg hela tiden. De puttar mot ett så litet mål
jämfört med ett hål. «

Sensommargolf
på Skytteholm Hotell

Checka in med golfvännerna på Skytteholm Hotell
på Ekerö och slå ut på Mälarö GK som ligger endast
en bra drive bra från hotellet. Efter dagens runda
kopplar ni av i sjöbastun med ett dopp i Mälaren
innan middagen serveras. Sov gott och ladda
upp för en ny dag på banan!

Pris från 1 447 kr/person*
I vårt golfpaket ingår:
En greenfee
Trerättersmiddag
Övernattning och frukostbuffé
Tillgång till bastu & relax i Sjöpaviljongen
*Priset avser del i standard dubbelrum i Skyttegården. Önskar ni bo i
Herrgårdsflyglarna (superior dubbelrum) tillkommer 200 kr/person.

Boka på:
Tel: 08-560 236 00
Mail: stay@skytteholm.se
eller online på www.skytteholm.se
Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection
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