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Maja Stark var nominerad till Årets Nykomling på Idrotts- 
galan efter en start på proffskarriären vi i Sverige aldrig tidi-
gare upplevt: tre segrar på de sex första tävlingarna, varav två 
på Ladies European Tour. Här berättar hon om resan dit, livet 
som proffs och vad collegecoachen sa som triggade henne att 
tänka ”jag ska allt visa honom”.  TexT/fOTO Göran SöderqviST



et är morgonen efter Idrotts-
galan när vi möter en av-

slappnad och glad Maja 
Stark utanför hennes 

hotell på Söder-
malm i Stockholm 
i januari 2022. Efter 
en framgångsrik 

amatörkarriär har 
22-åringen från Ab-

bekås bara varit pro-
fessionell golfspelare 

sedan augusti i fjol, men har redan gjort ett så 
stort avtryck att hon nominerades till galan.

Under promenaden mot Idrottens Hus, där 
intervjun ska hållas, berättar Maja att hon gärna 
hade vunnit priset som Årets Nykomling kvällen 
innan, men att hon ändå hade haft en bra kväll 
tillsammans sin tränare Fredrik Wetterstrand 
som hon haft med sig som gäst.

– Det var roligt att vara en del av den svenska 
idrottsfamiljen, även om jag inte pratade med 
någon av de andra stjärnorna. 

Maja konstaterar att hon gärna kommer till-
baka till Idrottsgalan, men också att det är tuff 
konkurrens i svensk idrott och att det nog be-
hövs några segrar i majors för att bli nominerad 
igen. 

Maja Stark golfproffS, hur kännS  
det ha golf SoM jobb?
– Det är kul, men det är upp och ned. Ibland tän-
ker jag på om jag verkligen vill bo i en resväska 
och göra de uppoffringar det innebär och träna 
så mycket som jag gör? Men jag skulle inte vilja 
göra något annat. 

hur gick det till när du valde att  
bli proffS, det gick rätt fort?
– Ja, det gjorde det. Min plan var att spela col-
legegolf även under hösten 2021. Men dagen 

efter att jag kom hem från Scandinavian Mixed 
ringde mina collegecoacher till mig och bad 
mig att bli proffs, för de ville ha in en annan 
spelare som kunde vara kvar på college under 
hela säsongen i stället för mig som planerade att 
spela LPGA-kvalet och hoppa av under vintern. 

när du väl beStäMde dig, var du Säker 
på att det var rätt beSlut?
– Nej inte alls! Det var mycket som var osäkert. 
Var ska jag spela någonstans, var ska pengarna 
komma ifrån? Då var det bra att vi i Sverige hade 
fem tävlingar på LETAS. Jag spelade två och fick 
även inbjudan till två LET-tävlingar – också de 
i Sverige. Om jag inte hade vunnit Creekhouse 
Ladies Open hade det sett helt annorlunda ut. 
Då hade jag fått kvala även till LET och situatio-
nen hade varit en helt annan. 

hur kändeS det efter Segern  
i creekhouSe ladieS open?
– Det var sjukt stor lättnad, mycket mer lättnad 
än glädje skulle jag säga. Detta är något jag har 
varit nervös för i flera år, då så många amatörer 
som är jättebra kraschar när de blivit proffs. Segern 
innebar att jag hade ett säkert ställe i och med 
vinnarstatus på LET.  Hela veckan efter segern 
var jag helt slut, jag hade ingen energi kvar. Jag 
hade spelat fem tävlingar på fyra veckor. Jag 
hade tagit ut kroppen helt och även mentalt var 
jag slut. Jag har aldrig varit med något liknande 
tidigare.

Maja var vid sin proffsövergång femma på världs-
rankingen för amatörer. Hennes meriter som ama-
tör är imponerade, med fyra EM-guld i lag, spel i 
Junior Solheim Cup och topplaceringar i Augusta 
National Women’s Amateur. Men den stora indi-
viduella internationella amatörsegern kom aldrig. 
Ett par segrar på college och några på svenska ju-

niortouren Teen Tour var vad Maja hade med sig 
in i proffslivet.

ditt 2021 var MinSt Sagt fraMgångS-
rikt. varför tror du att Segrarna koM 
juSt när de gjorde?
 – Jag tänker att det måste ha att göra med U.S. 
Open 2020 som vi spelade i december. Jag, Ing-
rid, Bea och Linn som amatörer och även Frida 
var där. Att få möjligheten att köra med sitt eget 
gäng och se att flera av oss slutade topp-30, så 
det är klart att vi platsar. För vad är oddsen att 
alla vi skulle spela vår bästa golf just den veckan. 
Då kände jag att jag faktiskt kan spela här.

U.S. Women’s Open 2020 var en framgång och 
ett genombrott för den generation svenska spe-
lare Maja är del av. I sin summering av tävlingen 
uttalade podd-gänget No Laying Up ”There is 
a Swedish revolution coming”. Maja slutade på 
delad 13:e plats tillsammans med Linnea Ström. 
Linn Grant blev delad 23:a och Ingrid Lindblad och 
Madelene Sagström delad 30:e. Frida Kinhult och 
Beatrice Wallin som Maja nämner ovan missade 
kvalgränsen.   

inte var tillräckligt bra

– När jag kom tillbaka till college efter US Open 
frågade min coach när jag planerade att bli 
proffs. Jag berättade att planen var att kvala 
nästa höst. Han hade därefter kontakt med Fred-
rik, min landslagscoach och tränare hemma, och 
menade att jag inte var tillräckligt bra, att jag inte 
gör tillräckligt många birdies, inte går tillräckligt 
många slag under par för att bli proffs. Att det 
bara var en slump att det gick bra på US Open. 

– Jag blev förbannad när jag hörde det första 
gången. Det växte något inom mig som säger 
att ”nu ska jag visa honom”.  Efteråt blev det den 
bästa säsongen hittills, så jag kanske får tacka 
honom för det. Idrottsgalan blir kanske samma 

» Min plan var att spela collegegolf även under hösten 2021. Men dagen efter att jag kom hem från 
Scandinavian Mixed ringde mina collegecoacher till mig och bad mig att bli proffs, för de ville ha in en 
annan spelare som kunde vara kvar på college under hela säsongen i stället för mig som planerade att 
spela LPGA-kvalet och hoppa av under vintern. « 
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sak. Jag fick inte priset som årets nykomling och då 
triggar det i gång något i mig.

du kvalade även in till u.S. WoMen’S open 
2021 och Slutade på 16:e platS. berätta? 
– Vi stack till det närmaste kvalet som fanns, så vi åkte 
från Oklahoma till Missouri. Jag fick spela med en an-
nan svenska, Emma Thorngren, och hon hade min 
förra skolkompis Nick Hedberg på bagen. Vi spelade 
36 hål och hade skitkul och bara gick och njöt trots 
riktigt dåligt väder, åskavbrott och en pressande situ-
ation. Vi hade en riktigt bra dag och det gick vägen. Så 
det blev San Fransisco och Olympic Club, den finaste 
golfbana jag har varit på. Till US Open hade jag med 
mig en kompis från college som caddie och hon pas-
sade in bra i svenskgänget. 

vilka Stjärnor fick du Spela Med?
– Jag spelade med Brooke Henderson på söndagen 
och på lördagen med Nasa Hataoka som blev tvåa. 
Men jag spelade även med IK Kim torsdag och fre-
dag, så jag spelade med stjärnor som vunnit majors. 
Då såg jag att jag också passar in här. Det är inte så 
att de slår bollen superbra varje gång. De gör också 
misstag, och om de har vunnit majors kan jag också 
vinna majors. 

Säsongen 2022, Majas första hela säsong som proffs. 
Hon har möjlighet att spela dels på Ladies European 
Tour, dels på amerikanska Symetra Tour som är en un-
dertour till LPGA Tour. Tack vare sina segrar och sin sjätte 
plats på ranking på Ladies European Tour får Maja troli-
gen spela de europeiska majortävlingarna The Amundi 
Evian Championship och AIG Women’s Open.

hur Ser din plan ut för SäSongen SoM 
Snart Startar?
– Min plan är att blanda, jag börjar på Symetra Tour i 
mars och kör där fram till juni. Jag ska försöka kvala in 
till US Open igen, men var jag spelar kvalet har jag inte 
bestämt. Till sommaren åker jag hem till Europa och 
spelar LET, då finns majors och stora tävlingar. I höst 
åker jag tillbaka till USA och avslutar säsongen på Sy-
metra Tour. Jag vill ta mig in på LPGA via Symetra Tour 
och slippa att kvala, då du får bättre kategori om du 
klarar topp-10 på Symetra Tour än via kvalet.

får vi Se dig pegga upp i Sverige  
under SäSongen?
– Det hoppas jag. Skaftö Open finns, det hade varit 
kul att åka dit igen. Men jag har inte bestämt mitt 
schema helt än. Scandinavian Mixed som spelas i 
Halmstad ligger veckan efter US Open igen. Förra 
året med nio timmars tidsskillnad kände jag mig rätt 
trött. Jag kom till Göteborg på onsdagen och spelade 
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inte ens in banan utan stack bara ut på torsdagen 
med en banguide och hoppades på det bästa.

vilka är dina Styrkor SoM golfSpelare?
– Det är nog att jag är ganska ”average” på allt. Jag 
tror inte att det är någon del av spelat jag tappar 
slag i. Puttningen har varit en sämre del tidigare, 
men jag har lyckats få upp den på en bra nivå i 
år. En styrka är att kunna hantera det mentala. På 
Creekhouse Ladies Open hade jag puls inför varje 
slag och putt under helgen. Från tidigare vet jag 
att jag lätt stressar upp mig och blir snabb både i 
beslut och sving. Men jag har lärt mig att hantera 
detta, så även om pulsen slår 190 slag i minuten 
kan jag nu slå slag med normal rytm och ta mina 
beslut. Vi har även tränat väldigt mycket på att 
spela offensivt. Min tränare Fredrik pushar för det. 
Att spela offensivt gör att du ger dig fler chanser 
att vinna tävlingar. Vinna är vad det går ut på och 
det går inte att vinna om du spelar fegt. Då kan 
du komma topp-20, men hur kul är det?

Maja kommer från Abbekås Golfklubb belägen i det 
allra sydligaste av Sverige och med lång golfsäsong. 
Hon har spelat och utvecklats i det svenska tävlings-
systemet innan hon började spela internationellt. 
Att hon är där hon är idag tror hon att Riksidrotts-
gymnasiet och landslaget varit bidragande till.

vad lärde du dig på rikSidrottS- 
gyMnaSiet?
– Allting skulle jag säga. Utan min tid på Riksi-
drottsgymnasiet skulle jag absolut inte vara där 
jag är nu. Jag var inte ens säker på att jag skulle 
gå på RIG, det var den enda golfskolan jag sökte 

till. Mitt andraval var Malmö Musikgymnasium, 
två helt olika världar.

landSlaget har fraM tillS nu varit en 
Stor del av ditt golfliv. hur har det 
bidragit?
– De stora delarna som gjort att jag har kommit 
hit där jag är, det är RIG och tjejerna i landslaget. 
När man ser sina kompisar vinna stora tävlingar 
så tänker man ”men jag klådde ju henne på in-
spelet” eller ”jag slog henne i puttävling förra 
veckan”. Det började när Julia Engström vann 
British Amateur 2016. Nästa vår vinner Frida 
Spanska Öppna, Bea vinner ANNIKA Invitation 
och sedan vinner Amanda Franska Öppna och 
Linn både Skotska Öppna och German Girls. 
Och så ser jag det och har ju klått dem på andra 
tävlingar. Det tog lite längre tid för mig, jag har 
aldrig vunnit någon stor amatörtävling. Men det 
passade bra att jag började vinna när jag blev 
proffs när det verkligen gällde.

den gyllene generationen

Landslagsspelarna Maja pratar om är de fem 
som, utöver henne själv, utgjorde halva laget vid 
Junior Solheim Cup 2016: Frida Kinhult, Beatrice 
Wallin, Amanda Linnér, Linn Grant och Julia Eng-
ström. Fyra av dem har lämnat amatörlivet och 
de har alla tagit en seger på en internationell 
tour under första året som proffs.

varför tror du det gått Så  
Snabbt för er att ta Steget?
– Jag tänker att det är ett nervöst steg att ta. 
Men när man väl är där ute så är det inte så an-

norlunda mot amatörgolf, man spelar ganska 
lika banor. Så länge man inte gör något kon-
stigt med utrustningen eller sitt nätverk som 
vissa gör. Alla i det svenska laget har haft samma 
klubbor och bollar som de alltid spelat med som 
amatörer när det gått bra, och alla jobbar också 
fortfarande med Swedish Golf Team. Det gör 
steget mindre, när allt är som det alltid varit.

Ser du dig Själv SoM en förebild?
– Jag vet inte, men jag börjar mer och mer inse 
att andra ser mig som en förebild. På Kristianstad 
Golfklubb i samband med Creekhouse Ladies 
Open hade vi en frågestund med yngre tjejer 
som var där på läger. Det var så kul att höra vad 
de sa, och sedan gick de med ute på banan och 
hejade under helgen. Det var det bästa jag varit 
med om, det känns som att det gav en helt ny 
mening till att spela golf. Nu finns det människor 
som jag inte känner sedan innan som ser upp till 
en och vill en väl. Inte någon från min familj eller 
från Abbekås, utan någon som tycker att man är 
riktigt bra på det man gör.

vad är viktigt för dig utanför  
golfenS värld?
– Det är viktigt tycker jag att följa sina värde-
ringar. Jag syns genom min golf och det är 
därför jag har följare på Instagram, men jag vill  
också visa sådant som är viktigt för mig, som 
mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Det är 
viktigt att folk vet vad som händer i världen och 
att man står upp för saker man tror på. Utöver 
det så känns det viktigt att hitta någon hobby 
som vilken annan människa som helst, jag spe-
lar musik på fritiden.                                              o
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