Svenska supertalanger
gjorde majordebut
i US Women’s Open

san martin bjöd på förföriskt vacker ka-

lifornisk natur där Robert Trent Jones Jr enligt egen utsago bara lagt ut hålen i det som
gud skapat. Där fanns världens bästa golfare
samlade för att göra upp om pokalen i den
mest prestigefyllda tävlingen inom damgolfen. Bland dessa fanns sex svenskor varav
två rookies på majornivå.
En av de svenska rookie-spelarna är förstaårsproffs efter fyra år på college i Louisiana och den andra har precis gått ut nionde
klass i grundskolan hemma i Halmstad.
Madelene Sagström, 23 år, från Enköpings Golfklubb fick sin plats i US Women’s
Open via kval i Atlanta tidigare i år. När
hon kom till CordeValle GC hade hon aldrig
besökt en LPGA-tävling ens som åskådare.
Madelene som i år dominerat LPGA-tourens
undertour Symetra Tour så pass klart att Golf
Digest USA tidigare i år skrev om henne som
”The most dominant player in pro golf”.
Svenska landslagsspelaren Julia Engström, 15 år, från Ringenäs Golfklubb tog i

juni som yngsta spelare i historien hem Ladies’ British Open Amateur Championship på
Dundonald Links. Med segern följde tre majorinbjudningar. Den första till US Women’s
Open bara två veckor senare. Dessutom till
RICOH Women’s British Open och Evian
Championship.
en rutinerad 15-åring

US Women’s Open är den största tävlingen
i världen för damer, med allt vad det innebär av intryck för den som är där för första
gången. Att som Julia vara där som spelare
redan som 15-åring är unikt. Hon såg mestadels lugn och fokuserad ut och hade i sin
tränare Thomas Lindström, som denna vecka
även fungerade som caddie, någon att känna
sig trygg med.
Det var ändå så att tisdagens inspelrond
var en pulshöjare för både Julia och Thomas
då sällskapet var Amy Yang, Ha Na Jang och
Mo Martin. Det var coolt redan att lira in med
Madelene Sagström på måndagen, men nu

var det British Open-segraren från 2014 och
två spelare rankade topp-10 i världen hon
gjorde sällskap med ut på banan.
Världsettan Lydia Ko, som varit i Julias
situation för några år sedan, fick frågan i
samband med sin presskonferens inför tävlingen om råd till Julia.
”It’s a great opportunity for her to play in
the US Open at such a young age. Just enjoy
it and there is a huge experience part of it
that she can learn from and don’t get carried
away thinking this it is a major, just have fun
with the girls she is paired with. And I hope
we see her next year when she is sixteen.”
Media både från Halmstad och från övriga Sverige var intresserade av Julia inför
tävlingen. När Julia efter första ronden kom
in på 72 slag (par) så minskade inte direkt
intresset från media. Julia hade helt klart
nytta av den erfarenhet hon fick när hon som
13-åring fick spela Helsingborg Open på Ladies European Tour via en inbjudan.
Efter en intervju via telefon med Radio-

» Julia hade helt klart nytta av den erfarenhet hon fick när hon som 13-åring
fick spela Helsingborg Open på Ladies European Tour via en inbjudan. «
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Sex svenska spelare peggade upp på CordeValle Golf Club när US Women’s Open
2016 avgjordes i början av juli. En av dem
var en femtonårig landslagsspelare som just
gått ut grundskolan. En annan ett förstaårsproffs som totaldominerat Symetra Tour i
år. Vi följde dem på nära håll under deras
majordebut. TEXT/foto Göran Söderqvist
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Julia Engström.
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» Samtidigt som Julia spelade US Women’s Open
lirade hennes lagkompisar i flicklandslaget till sig silvermedaljen
vid lag-EM. Det tyder om inte annat på att det finns bredd
i toppen i svensk flickgolf. «
sporten inför andra ronden fick Julia frågan
vad det var för frågor hon fått svara på. Hennes svar visade på att hon börjat känna sig
hemma i miljön.
– Det var typ bara standardfrågor.
Hemtam och trygg med det hon kan visade hon sig också vara på banan. Och då inte
bara genom att vid inspelronden med världsstjärnorna direkt på första hålet visa vem
som slår längst och rakast. Utan även i tävlingssituationen då var det fullt fokus. Julia
utstrålade en säkerhet som kändes självklar.
Ett exempel var när hennes grupp hamnade ”på klockan” för att de tappat sin plats
på banan och uppmanades att snabba på och
ta ikapp avståndet till gruppen framför. Ett
moment som kan stressa även rutinerade
spelare, men inte Julia.
– Det var bra att domaren kom och sa till,
för de andra var rätt söliga och efter det så
gick det fortare, svarade Julia efteråt på frågan om hur hon upplevde situationen.
Vid andra ronden började Julia med en
treputt och hade det lite kämpigt de första
nio hålen. Hon missade till slut cutten med
tre slag.
”Jävla stjärna!!! Lär oss!”
Vad tar Julia med sig från sitt första möte

med världens bästa, vad har hon lärt sig till
nästa gång och vad kan andra lära från Julias
erfarenheter?
För det första är det bra att konstatera att
Julia Engström inte är ensam utan tillhör ett
gäng unga och lovande svenska spelare som
konkurrerar och sporrar varandra till utveckling. Rubriken ovan, ”Jävla stjärna!!! Lär
oss!”, är lånad från kommentarerna till en
Instagram-post Julia lade upp med sig själv
kyssande pokalen från midsommardagens
seger i British Amateur.
Det var landslagskompisen Frida Kinhult
som skrev kommentaren och hon är en i det
gänget som har förstått att det inte går att
komma undan att träna mycket om du vill bli
riktigt bra.
Frida, Julia och de andra är beredda att
göra jobbet genom att träna mycket, tävla
mycket och dela med sig av sina upplevelser
för att alla skall kunna utvecklas mot sina
mål som golfspelare och människor.
Det som går att tolka in i Instagram-posten är att Julia var stolt för hon vet att ingen
bara har kommit och gett henne en stor pokal
och tre inbjudningar till majors gratis. Hon
har jobbat hårt för att detta skall ske.
Fridas kommentar visar på glädje och ett
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krypterat grattis, en vilja att själv lära av Julia och hennes prestation samt lite ”vi mot
världen”.
Samtidigt som Julia spelade US Women’s
Open lirade hennes lagkompisar i flicklandslaget till sig silvermedaljen vid lag-EM. Det
tyder om inte annat på att det finns bredd i
toppen i svensk flickgolf.
maddes spel pallar toppnivå

Med resultatraden 3-2-1-5-1-MC-1-20 efter
åtta tävlingar på Symetra Tour och ett lyckat
kval till US Women’s Open kom Madelene
Sagström till CordeValle GC. Frågan som under den här veckan skulle få ett svar var om
hennes spel räckte till på absolut världsnivå.
Förberedelserna med träning och inspel
fungerade enligt plan. Maddes tränare Hans
Larsson, som även är tränare på Riksidrottsgymnasiet i Helsingborg, var på plats för att
hjälpa och stödja.
Första ronden 78 slag. Två birdies, sex
bogeys och en dubbel. Första gången på
LPGA och första gången i en major. En smäll
som skulle kunde sänkt de flesta.
Madde kom in sent, en bra bit efter klockan sex på kvällen, men dagen var inte slut
bara för att scorekortet var signerat. Direkt
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från scoring-area till övningsgreen och ett
bra pass med Hans var vad som skedde.
Vid andra ronden var det den Madde som
dominerat Symetra Tour som dök upp för att
spela. Efter drygt fyra timmar klev hon av 18:e
green på CordeValle efter att ha slagit till bollen 69 gånger, nio slag bättre än första ronden.
– Vad går cutten på?
Det var det första hon frågade efter att
ha signerat sitt scorekort. Madde var inte på
långa vägar klar med att spela US Women’s
Open. Det här var vad hon länge velat göra,
mäta sig med de bästa och se hur hon stod
sig i konkurrensen. Hon ville spela mer.
Mat, träning och väntan stod på schemat
för Madde denna fredagseftermiddag.
När alla spelare kommit in, alla scorer var
räknade och solen börjat krypa ned bakom
kullarna i San Martin stod det klart att Madde skulle få lira på helgen, med lite marginal

till och med. Hon var tre över par och kvalgränsen drogs vid fyra över.
Att efter 78 slag fokusera på det som hon
kunde påverka inför andra ronden, det vill
säga sina förberedelser och sitt spel. Att lösa
det och ta sig vidare till helgen med en av
de tio bästa ronderna totalt på fredagen. Det
visade nog för både Madde och andra att det
inte bara är spelet som håller för världsnivå
utan även inställningen. Till slut blev det en
delad 46:e plats för Madelene Sagström i majordebuten.
med beröm godkänt

Båda svenska rookie-spelarna får med beröm godkänt i sina debuter på toppnivå.
Ingen av dem var helnöjd med sin insats,
men båda vet att när de nästa gång får möjlighet är de ännu lite bättre rustade tack
vare den erfarenhet de samlat på sig denna

Golf & yoga på
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vecka i San Martin. Att två svenska tränare,
Hans Larsson och Thomas Lindström, fick
uppleva en major med sina spelare är också
något som stärker svensk golfs spelarutveckling. De är båda verksamma i miljöer där nu
ett flertal andra spelare kommer att ha tränare som coachat och sett vad som fungerar
på toppnivå.
Julia kommer att spela både British Open
och Evian Championship i år. Hon leder
även rankinglistan till Junior Ryder Cup, så
med all säkerhet kommer hon att spela golf i
USA igen redan i höst.
Madde fortsätter spela på Symetra Tour,
där en eventuell tredje seger ger ”Battlefield
Promotion”, vilket innebär direkt uppflyttning till LPGA. Fram till dess eller tills hon
i slutet av året får sitt LPGA-kort fortsätter
hon att göra jobbet för att bli bättre på att
o
spela golf.

Missa inte våra sommarpriser!

Madde klipper till.

boka golf med yoga
på körunda i sommar

hotellet mitt på banan

KÖRUNDA
HOTELL MÖTEN EVENT GOLF

Julia skriver autografer.
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golfweekend i naturskön miljö,
hotellrum minuten från banan.

27-håls golfbana som väntar,
30 minuter från stockholm.

www.korunda.se

08-520 390 30
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koppla av och chippa till
första tee på körunda.
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