Ett år med utmaningar för alla hade nått december när en grupp
unga golfspelare lagom till Lucia lyste upp vintermörkret i Sverige.
Fredag 11 december spelar Linn Grant sig till ledning i U.S. Women’s
Open. Tätt bakom sig har hon ytterligare några blågula spelare födda
runt millennieskiftet.

Beatrice Wallin.
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fyra svenska landslagsamatörer och ett

frida kinhult.

förstaårsproffs, alla födda 1999 eller 2000, hade genom tillräckligt bra spel under 2020 kvalificerat sig till
den 75:e upplagan av majortävlingen U.S. Women’s
Open 10–14 december på Champions Golf Club i
Houston Texas. Ingrid Lindblad, 20 år från Ringenäs
GK. Beatrice Wallin, 21 år från Hills Golf & Sports Club.
Linn Grant, 21 år från Rya GK. Maja Stark 21 år från Abbekås GK och Frida Kinhult 21 år från Skaftö GK.
Frida var sist in i startfältet av dessa unga svenskor. Inför den avslutande tävlingen, på hennes
första säsong som professionell, finalen på Symetra Tour, visste hon att det krävdes seger för
att ansluta sig till kompisarna som redan var inne
i startfältet genom topplaceringar på världsrankingen för amatörer. Biljetten bokades genom
seger med fyra slag i Symetra Tour Championship.
Totalt var det rekordmånga svenska spelare
i en dammajor. Hela tio blågula flaggor syntes i
startlistan när tävlingen drog igång. Fyra dagar
senare, när alla slag i tävlingen var slagna och
räknade, var det fem svenskor topp-30. Tre av
dem var amatörer. Maja Stark och Linnea Ström
slutade på delad 13:e plats, Linn Grant delad
23:a och Ingrid Lindblad och Madelene Sagström på delad 30:e plats.

tillsammans mot toppen

maja stark.

Linn Grant.
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Fredrik Wetterstrand.

”Vi mot världen – tillsammans mot toppen” är
ett förhållningsätt som funnits med under hela
dessa spelares tid i svenska golflandslaget. Vi
mot världen tydliggör ramar för hur utveckling
skapas genom samarbete och genom att alltid
göra sin del, dela med sig och genom att våga.
”När Sverige varit konkurrenskraftigt mot andra
länder i stora idrotter, har laganda varit en framgångsfaktor. Tillsammans kan vi nå längre än
om alla kör sitt eget race.” Från Vi mot världen.
I förra årets sista nummer summerade vi
säsongen på Nordic Golf Tour, som under 2020
hade besök av spelare från tourer högre upp i
tävlingstrappan. Där visade amatörerna Linn.
Ingrid, Beatrice och Maja att de kunde lira bra
golf. De slutade 1:a, 2:a, 3:a och 6:a på rankingen
när säsongen summerades.
Vi pratade med landslagscoach Fredrik Wetterstrand om säsongen som gått och han sa så här

om spelarnas prestationer på Nordic Golf Tour.
– Jag var inte särskilt förvånad, jag vet hur
bra de är. Det är klart, man vet inte hur bra alla
andra är, men generellt finns det ett samband
mellan hur mycket man tränar, hur bra man
tränar och hur bra man blir. Och det finns inte
många som gjort ett bättre jobb än dessa spelare gjort under så många år.

världens största tävling

Att spela U.S. Women’s Open innebär att kliva in
på den största av scener för damgolf. Det är en
helt annan nivå än amatörtävlingar, lag-EM eller
för den delen även Nordic Golf Tour. I startfältet
på Champions Golf Club fanns världsettan Jin
Young Ko, toppspelarna Hinako Shibuno och
Danielle Kang, systrarna Jutanugarn och Korda
samt svenska majorsegrarna Anna Nordqvist och
Pernilla Lindberg. Kort och gott hela världseliten.
Det var dock inga blyga svenska rookies
som peggade upp. Det visade sig snabbt på
resultattavlan, men även i intervjuer på plats eller direkt i den svenska sändningen. Linn, som
ledde under delar av fredagens andra rond, fick
göra teveintervju och möta media i det som
kallas mixade zonen. Tydlig, ärlig och rolig, så
uttryckte hon att även om hon inte är van vid
situationen vill hon spela på LPGA och förstår
att detta är en del av att vara tourspelare.
Hemma i TV-soffan i Sverige fick vi se de
unga svenska spelarna en hel del i sändningen. Det är inte alltid spelare som inte redan är
stjärnor hamnar i bild så ofta, men de spelade
sig helt enkelt in i sändningen genom bra golf
och presenterade sig både för en bred svensk
idrottspublik och för golf fans i hela världen.
SVT hade inslag i Vinterstudion både lördag
och söndag. De syntes på nyhetsplats överallt,
krönikor i Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Linn gjorde en filmad intervju från
hotellsängen med golfmagasinet Tee Party.
Maja sänkte ett inspel, ett slag som hamnade på ESPN Sportcenters topplista, Linns collegecoach blev intervjuad i Golf Channel innan
lördagens spel och den populära golfpodden
No Laying Up uttryckte förvåning och uppskattning både över kvaliteten på spelet och att det
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var så många svenskor som spelade bra.
”The amateurs. There is a Swedish revolution
coming. I had no idea that swedish women’s
golf was this strong” No Laying Up Episode #385

fler puttar ända fram till hål än vad många av de
professionella spelarna gör. Så det är jag också
glad att vi jobbar på och det är något vi vet rent
statistiskt att man sparar slag på.

landslagscoachen reflekterar

om att behärska de mentala
processerna.
– Det finns ett antal saker vi jobbar med kontinuerligt, till exempel de mentala processerna.
Att du ska göra det du vet att du ska göra. Att du
ska fortsätta att göra dina bästa beteenden oavsett läge, oavsett vad som nyss hänt och oavsett
känslor. Det börjar spelarna bli rätt bra på. Det är
snarare en bekräftelse på att vi har jobbat på bra
saker under lång tid än någon ny lärdom. Jag
kände mig ganska säker när vi gick in i tävlingen
på att om det inte går bra, så kommer det i alla
fall inte bero på någonting mentalt.

När vi bad Fredrik Wetterstrand reflektera över lärdomar från U.S. Women’s Open fick vi några intressanta svar om offensivt spel, aggressiv puttning
och inarbetade mentala beteenden.
Om offensivt spel som en nyckel till
spel på tuffa banor.
– Vid U.S. Women’s Open blir det väldigt tydligt
att vi har jobbat på ett antal saker som gör att vi
blir bra på golf. Ett exempel är att vi uppmuntrat
offensivt spel. Hade vi inte gjort det i många år
tror jag aldrig att de hade behärskat en sådan
här bana. Hade de varit tränade i att spela säkert även på lättare banor hade det blivit fruktansvärt svårt att spela en bana uppsatt för U.S.
Open, som både är lång, relativt smal och med
trixiga greener. Så jag är jätteglad över att vi följt
den principen.
om att inte luras till säkert
spel på svåra greener
– En annan lärdom är att det är lätt att luras att
spela för säkert när en bana är så här tufft uppsatt,
med stora och svåra greener. Du är så mån om att
få greenträff och tror att det är smart att spela mot
den stora ytan på green, men då blir det stor risk
att göra bogey för du måste putta över ett krön eller får en lång nedförsputt. Så vid ett antal tillfällen
kom vi fram till att flaggan satt så svårt att det inte
var värt att spela säkert, utan att det var bättre att
gå för den. Med detta sätt att spela gjorde spelarna
relativt många birdies. I och för sig också några
dubbelbogeys, men alla gör bogeys på en sådan
här bana och då behövs det rätt så många birdies
för att överleva. Så offensivt spel upplever jag lönar
sig, även när det blir riktigt tufft.
om aggressiv puttning för
att spara slag.
– Aggressiv puttning är också en sådan sak vi
jobbat hårt på. Det var svårt för mig att se under tävlingen, men jag har fått kommentarer
från journalister och andra att våra amatörer slår
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Om att matcha världseliten trots
att slagen inte alltid satt.
– Jag är lite förvånad över att deras spel stod sig
så här bra även på den här nivån. Det kunde vi
inte veta innan. Min reflektion är också att ingen
av dem som var med uppe i toppen var i superbra form slagmässigt. Både Ingrid, Linn och Maja
skavde iväg en del bollar lite hit och dit. De gör
å andra sidan många saker grymt bra, men jag
har sett dem alla bättre rent slagmässigt än här.
landslaget – en mötesplats
mellan generationer

De totalt tio svenska spelarna som peggade upp
i U.S. Women’s Open är från tio olika golfklubbar
i Sverige. Alla har spelat juniorgolf i Sverige, tagit
lagguld vid amatörmästerskap och gått på college i USA.
Av de rekordmånga blågula spelarna i Houston var det 14 års åldersskillnad mellan den
äldsta och den yngsta. Då är det lätt att tro att
det finns få band mellan dessa spelare utöver
nationaliteten. Men här har landslaget över tid
jobbat med att skapa tillfällen där vägar korsas.
De redan etablerade har flera gånger deltagit på
samma läger som de yngre och även vid andra
tillfällen agerat förebilder.
Anna Nordqvist var hemma i Sverige på
Största Tjejlägret för några år sedan. Flera av
amatörerna som nu spelade U.S. Women’s Open
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fanns också med, även de som förebilder och
sparringpartners till lägerdeltagarna även om
Anna var den stora stjärnan.
Linn hade för ett par år sedan några dagar
mellan en familjesemester i Miami och starten
av ett landslagsläger i Orlando. Hon kände sig
redan då bekväm med att höra av sig till Madelene Sagström som bodde i Orlando och fråga
om hon kunde bo några dagar hos henne. Det
blev några dagars träning med bra sparring för
båda innan lägret startade.
2015 var Maja en av spelarna som med den
yngsta landslagsgruppen ”Flickor framtid” besökte Europatourtävlingen Helsingborg Open.
En av kvällarna dök Majas idol Caroline Hedwall upp på vandrahemmet och berättade
för henne om sitt liv som golfproffs. Maja blev
”starstruck” och satt mest tyst och lyssnade.
Fem år senare skickade Carro ett meddelande
till Maja med gratulation till en bra prestation
på U.S Women’s Open. Rätt säkert att det uppskattades.
Pernilla Lindberg och Linnea Ström har ständigt varit del av de olika läger som genomförs
årligen, till exempel i samband med Thanksgiving. Då stänger USA för att äta kalkon och titta
på amerikansk fotboll, medan svenska proffs,
landslagsamatörer och collegespelare träffas för
att träna tillsammans och bli bättre på golf.

en blick mot säsongen 2021

Första gången våra svenska stjärnamatörer kommer att synas under 2021 är vid den andra upplagan av Augusta National Women’s Amateur. En
riktigt häftig tävling där de 85 bästa amatörerna
i världen får spela.
Augusta är en väldigt speciell plats som inte
särskilt många får möjlighet att besöka och ännu
färre spela. Herrarnas Masters har spelats där
sedan 1930 och 2019 spelades damamatörtävlingen för första gången. Maja, Beatrice och Linn
spelade 2019 och gör sin andra tävling på denna
mytomspunna plats, medan Ingrid är debutant.
Till sommaren dyker de säkert upp någonstans i landslagskläder och till hösten väntar college och för några ett ovisst kval mot ett framtida liv som golfproffs.
o
Text Göran Söderqvist foto Christer
Höglund, Göran Söderqvist

