vägen mot
toppen
Swedish Golf Tour, toppen av den inhemska tävlingstrappan, mår bättre än
på många år och är för många spelare platsen där drömmar föds, stärks och
uppfylls. Säsongen 2018 erbjuder den svenska proffstouren 13 tävlingstillfällen för damer och 14 för herrar och skapar ett bra första steg för svenska
spelare in i livet som proffs. Text/foto Göran Söderqvist
Kajsa Arwefjäll.
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när svenska golfförbundets projektledare Sofia Pettersson och Frida Bräster tog
över ansvaret för damernas respektive herrarnas
svenska proffstour hösten 2017 hade de en utmanade uppgift framför sig. De satte full fart
direkt och nu – ungefär ett halvt år senare
– finns två starka tävlingsprogram, en kommunikation där spelarna både är i centrum och
involverade samt en ambition att detta bara är
första steget i en fortsatt utveckling av Swedish
Golf Tour.
En orsak till att Swedish Golf Tour tar steg
framåt är att det i Golfsverige finns klubbar och
engagerade personer som tillsammans med
tourens organisation får det att hända.

Detta visar på en tydlig framgångsfaktor för fortsatt utveckling av Swedish Golf Tour, att spelare,
arrangörsklubbar och förbund känner att touren
är något vi ansvarar, utvecklar och driver tillsammans.
Filippa Möörk från Karlstad Golfklubb var
den som vid premiärtävlingens prisutdelning
lyfte den ståtliga glaspokalen mot majsolen
som sken från en klarblå himmel. När touren går
vidare runt om i både Sverige och Norge är det
fler spelare som kommer att lyfta pokaler och
ännu fler som kommer att utvecklas för att ta
nästa steg med sin golf.

framtidstro på skaftö
tourpremiär

Herrarnas tour inleddes i Spanien med Winter
Series i slutet av februari medan damerna var
först ut på svensk mark. Första helgen i maj avgjordes Tegelberga Open på Tegelberga Golfklubb med 40 spelare i startfältet. Efter första
ronden var det spelarmöte, det första för Sofia
som ansvarig för touren och det kunde nog inte
börjat bättre. Sofia hade precis hälsat välkommen då en spelare, Alexandra Lennartsson, tog
ordet:
– Jag sa det till dig på banan och tänker säga
det här också. Vilket jobb ni gjort i vinter, du och
Frida, med all kommunikation och med spelprogrammet för den här touren. Jag är så imponerad och tacksam, bra jobbat!
Applåder följde och en lite rörd Sofia tackade
och delade med sig av berömmet till övriga som
varit med och gjort jobbet.

Skaftö Open är en tävling som sticker ut och
som visar på den framtidstro som finns inom
Swedish Golf Tour. Redan innan första bollen
slagits hade prissumman höjts två gånger, tack
vare en engagerad huvudsponsor som engagerat det lokala näringslivet och fått med fler företag på resan.
Reine Patriksson heter entreprenören och
krögaren som tror på styrkan i att ha många
sponsorer och därigenom möjliggöra även för
små företag att vara med. Skaftöspelaren Marcus Kinhult som spelar på Europatouren är Reines gudson och golfintresset har inte minskat
av att Reine gått caddie åt Marcus syster Frida
Kinhult vid hennes segrar i Spanska Amatörmästerskapet både 2017 och 2018.
Målet med Skaftö Open är att lyfta nivån på
tävlingar för damer i Sverige och redan till nästa
år siktar klubben på att vara del av LET Access
Series, underoturen till Ladies European Tour.

tävlingar skapar framgångar

Att det finns tävlingstillfällen i Sverige är och
har varit en viktig pusselbit för svenska spelares
framgångar internationellt. Swedish Golf Tour
har funnits sedan 1984 för herrar och 1986 för
damer. Alla svenska tourspelare och toursegrare har spelat sig upp i det som ofta kallas den
svenska tävlingstrappan, möjligen med undantaget Calle Pettersson som växte upp i USA.
Att Sverige införde öppen golf 1983 öppnade för amatörer att spela i proffstävlingar,
något som innan dess inte varit tillåtet. Anna
Nordqvist och Annika Sörenstam spelade och
segrade på Swedish Golf Tour som amatörer,
Henrik Stenson spelade också där under sina
sista år som amatör och placerade sig topp-10
fem gånger året innan han blev proffs. En bra
skola för några av Sveriges blivande internationella toppspelare.

den bänklösa idrotten

I Sverige idag finns tävlingar för de flesta för att
inte säga alla som vill tävla. Golf skulle kunna
benämnas ”den bänklösa idrotten” alla som vill
kan tävla när de vill och känner sig redo. Den
svenska tävlingstrappan liknar möjligen mer en
labyrint än en trappa, då det finns många olika
vägval att göra på vägen upp.
För de riktigt unga spelarna finns Golfäventyret Cup som golfdistrikt arrangerar i samarbete
med klubbar. Sedan finns klubbtävlingar, tävlingar
arrangerade av distrikt för olika kategorier och
Svenska Golfförbundets juniortävlingar – till exempel Teen Cup, Teen Tour, JSM Klubblag, ANNIKA

Filippa Möörk..

» Att Sverige införde öppen golf 1983 öppnade för amatörer att spela i proffstävlingar,
något som innan dess inte varit tillåtet. Anna Nordqvist och Annika Sörenstam spelade
och segrade på Swedish Golf Tour som amatörer. «
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Topp från Casall,
pris 599 kr.
Golfkeps från Titleist med ventilerande mesh bak och med bra
andasförmåga. Pris 299 kr.

hallå där

Internationell tävlingsmånad
Första veckan i augusti inleds en månad med fyra internationella tourtävlingar i Sverige.
2–5 aug. Swedish Challenge Hosted by Robert Karlsson
Katrineholms GK. Challenge Tour (H).
9–11 aug. Anna Nordqvist Västerås Open hosted by
Smart Provider Västerås GK. LET Access Series (D)
16–19 aug. Nordea Masters Hills Golf & Sport Club.
European Tour (H)
30 aug–1 sep: Allerum Open Allerum GK. LET
Access Series, damer.

Invitational Europe och Stenson Sunesson Junior
Challenge.
Utöver dessa finns även Junior Master Invitational, med Alex Norén som beskyddare, med 37
tävlingar inklusive en internationell tävling samt
en Sverigefinal. Dessa arrangeras av svenska klubbar som i och med detta tar ett stort ansvar för det
svenska tävlingsutbudet för juniorer.

svenska framgångar

Oavsett vilken resultatlista från vilken tour eller
världsdel du klickar på hittar du någon eller några

svenskar som är där och spelar bra. I början av
säsongen 2018 har det varit ett antal svenska
segrar på olika håll i världen. Pernilla Lindberg
segrade i majorn ANA Inspiration första veckan
i april. Det var starten på en svensk framgångsvåg. När detta skrivs har det varit minst en
svensk internationell seger varje vecka – tio
veckor i rad!
Självklart beror dessa framgångar på flera faktorer. En är utan tvekan att svenska spelare lär sig
tävla tidigt och att de ges möjlighet att tävla sig
upp till professionell nivå i Sverige och Norden
innan de tar steget ut i den stora världen.
o

» Självklart beror dessa framgångar på flera faktorer. En är utan tvekan att svenska
spelare lär sig tävla tidigt och att de ges möjlighet att tävla sig upp till professionell nivå
i Sverige och Norden innan de tar steget ut i den stora världen. «
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green
Skönt ombyte efter golfen.
Pris 299 kr från SOC.

Funktionell byxa i vävd, smidig
kvalitet med 4-vägsstretch som
ger skön rörelsefrihet när du spelar
golf från Áhkká, pris 1299 kr.

Lotta Neumann
1988 vann Liselotte Neumann Sveriges första major
när hon segrade i US Open. Nu 30 år senare får Liselotte
Neumann chansen att vinna en ny majorturnering
när den allra första upplagan av U.S. Senior Women’s
Open arrangeras på Chicago Golf Club 12–15 juli.
– Det ska bli superkul. Att vi får spela U.S. Senior
Women’s Open nästa precis 30 år efter att jag vann US
Open gör det extra speciellt, säger Liselotte Neumann.
Hur skulle det vara att vinna även detta US Open?
– Det vore ju suveränt. Jag åker ju dit för att vinna,
men det med tanke på att Juli Inkster, Laura Davies,
Trish Johnson och Lorie Kane fortfarande spelar
heltid på touren så blir de tuffa att konkurrera med.
Extra kul är att under tävlingen kommer Liselotte
Neumann att återförenas med caddien Mark Scott
som bar bagen 1988.
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