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GOLF HAR BLIVIT EN UTPRÄGLAD
GUBBSPORT – STATISTIKEN TALAR
SITT TYDLIGA SPRÅK. MEN TROTS
ATT JUNIORERNA BLIR ALLT FÄRRE
ÄR FRAMTIDEN LJUS.

AV TOMMY JEPPSSON FOTO ULF BERGLUND

BARN ATRO

På åtta år har svensk 
golf tappat 40 procent 

av de aktiva juniorerna. 
Nu måste något hända 

– och det gör det!

Juniorer
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Team Links Sweden satsar på den yngre generationen: Från vänster: Joakim Haeggman, 
Ingemar Rygert, VD, Andreaz Lindberg, marknadsansvarig, Fanny Sunesson och Rikard Fors.

I bästa fall kan man skämta om 
de senaste årens utveckling.
På många klubbar ler klubbens 
yngre medlemmar, som ofta är 
i övre medelåldern, i mjugg åt 
det som kallas ”Antik-rundan”. 
En fyrboll bestående av till åren 
komna män som stapplar ut på 
sin tidiga morgonrunda. 

Klubbens äldre medlemmar. 
Denna kategori av spelare utgör en allt 

större del av den svenska golfklubben. 
Många av har varit med och startat klubben 
och med egna händer hjälpt till att bygga 
banan, ägnat sin fritid åt kommittéer och 
deltagit i vårens städdagar sedan tidens 
början. Detta har de gjort i förhoppningen 
om att en gång få lämna över klubb och 
bana till en kommande generation. Ett bro 
mellan generationer, byggd av idealism 
och framtidstro. Det är inte självklart att 
det blir så. Inte om man tittar på den kall-
hamrade statistiken. Genomsnittsåldern 
i golfklubbarna ökar eftersom antalet ju-
niorer minskar – och minskningen går i en 
oroväckande hastighet. Fortsätter kurvan 
nedåt i samma tempo finns det knappt 
några juniorer kvar i golfen runt 2020.

70 procent av Sveriges golfare över 40 år. 
Enligt golfförbundets statistik tappar inte 
spelet utövare i år. Vi blir kanske inte fler 
men den negativa trenden verkar åtminsto-
ne vara bruten. Det gäller inte juniorer. De 
allra yngsta ökar något men totalt tappar vi 
spelare under 21 år.

Förmodligen kan förklaringen till de 
ändrade spelvanorna sökas i att samhället 
förändrats. De tekniska möjligheter som 
följt med digitaliseringen och den rastlösa 
tidsandan har förändrat vårt beteende.

Det gäller också våra barn. Avståndet 
mellan tanke, lust och handling är aldrig 
stort i dag. Då finns det enklare, mer lättill-
gängliga, sysselsättningar för en 13-åring än 
golf. Spelet kräver inte bara ett visst hand-
lag utan också ett visst mått av planering 
och förberedelser. Den nya tidens möjlig-
heter och valfrihet kan vara bedövande när 
utbudet av förströelse är oöverskådligt. Det 
ger också ett samhälle där individernas tå-
lamod blir allt kortare. Vi gör saker när lus-
ten faller på. Inte på lördag klockan 10.00. 
Nu. Inte sedan. 

Är spelet i otakt med tidsandan?
Om det nu är någon tröst kan vi konstatera 
att det inte är ett isolerat svenskt problem. 
Antalet juniorer minskar också globalt, 
åtminstone i de traditionella golfländerna. 
Det sänder en obehagligt kall rysning 
genom direktionsrummen på multinatio-
nella golfföretag som Acushnet (Titleist, 
FootJoy), TaylorMade-Adidas, Puma, Co-
bra, Nike och Callaway.

Adidas meddelade nyligen att intäk-
terna från golfdivisionen tappat 18 procent 
under första halvåret. Börskursen rasade 
16 procent. Samma utveckling drabbade 
Puma vars aktie gick ned 19 procent under 

samma tid. Plötsligt visade det sig också 
att golfbranschens företag allt oftare blev 
föremål för blankning. Det vill säga: Aktier 
lånas och säljs i tro och förhoppning om 
att företagens börskurser ska falla. När den 
gör det köps aktierna tillbaka till lägre pris. 
Därefter återbördas aktierna till ägaren och 
mellanskillnaden hamnar på låntagarens 
konto. 

Blankning sägs vara en indikation om 
vart en bransch eller dess bolag är på väg. 
Enligt CNBC är blankning just nu väldigt 
vanligt i företag exponerade mot golf. I 
slutet av augusti var fyra procent av Taylor-
Made-Adidas aktier utlånade. För Puma var 
det 16 procent.
Anledningen?

”Golfarna blir bara äldre och äldre och 
marginalerna allt mindre. Bolag som är 
exponerade mot golfsektorn har fått se sina 
aktier pressas hårt de senaste veckorna”, 
sa Simon Colvin, analytiker på Markit till 
CNBC.

Finansmarknaden har alltså hittat ett 
sätt att slå mynt av att antalet juniorer 
minskar inom golfen. Men för aktörerna i 
branschen är det svårare. Det är inte bara 

golfklubbar och förbund som har anled-
ning att vara bekymrade. Hela golfbran-
schen är skakad.

När ämnet återväxt inom golfens förs 
på tal, vänds ofta blickarna och de kritiska 
frågorna till Svenska Golffförbundet. Men 
frågan är hur stor påverkan förbundet 
har på denna utveckling. Är det deras 
uppgift att förse svenska golfklubbar med 
medlemsunderlag?

”Egentligen är det inte mycket vi kan 
göra – mer än att försöka göra golfen po-
pulär och het”, säger Bo Bengtsson. Han 
menar att rekryteringen måste ske ute på 
klubbarna. ”Generellt sett kan jag tycka 
att många klubbar har för lite verksam-
het för barn och juniorer. Golfträning en 
gång i veckan under tio veckor om året, 
det blir ingen golfare av det. Det blir ingen 
kontinuitet.”

”Bland knattar finns annars en ganska 
bra rekrytering. För barn upp till 12 år är det 
stor tillströmning. I den gruppen ökar vi i 
år, och andelen flickor av dessa är 40 pro-
cent. Men sedan minskar vi i alla ålderseg-
ment. Den enda ålderskategorin som ökar 
är 65 år och äldre. Vi har tappat föräldrage-

nerationen och får inte tillbaka dem förrän 
de är 65 år.”

I fotboll börjar många spela matcher 
redan som sexåringar. I golfen dröjer det 
längre innan tävlingsmomentet blir en del 
av spelet. 

”Vi har bra rekrytering men lyckas inte 
hålla fast dem. Det är stora avgångar i 
13-årsåldern. Men så är det i och för sig i 
alla idrotter. Skillnaden är att vi inte har råd 
med det tappet. Slutar man i den åldern, då 
missar man det roliga när tävlandet börjar. 
Och lägger man av innan man tagit det 
steget, då tar man inte upp golfen igen som 
25-åring. Man känner inte att ’det här var 
kul, det ska jag ta upp igen’. Vi tappar dem 
på grund av bristfällig verksamhet”, säger 
Bo Bengtsson.

Låt oss konstatera att det finns utma-
ningar. Men att det också finns sätt att möta 
dessa. Faktum är att det på vitt skilda håll 
har startat initiativ för att vända utveck-
lingen. Somliga är oväntade och mindre 
traditionella till sin art.

Team Links Sweden (TLS) är ett av dessa 
projekt. Verksamhet och vision vilar på 
två ben med olika mål. Det primära syftet 
är att bryta den nedåtgående trenden och 
att stödja klubbarna i landet med rekryte-
ringen av juniorer. I en annan verksamhets-
gren bidrar man också med coachning av 
talanger som vill nå toppen. 

Satsningen initierades av Andreaz Lind-
berg, Bengt-Åke Sandberg och Lars-Eric 
Anderzon. De två sistnämnda är entrepre-
nörer med kärlek till spelet. Andreaz är före 
detta spelare med bakgrund på Challenge-
toren och Europatouren.

”De har sponsrat spelare i 20 år, och 
den enda förhoppningen de har med sats-
ningen på TLS är att en gång få följa med 
en spelare till Masters eller The Open”, 
säger Andreaz Lindberg som jobbar på 
marknadssidan för TLS. Han är själv gam-
mal elitspelare och gjorde en massa misstag 
under åren på Europatouren. Det är utifrån 
hans egna erfarenheter som elitprogram-
met  för unga förmågor har skapats:

”Vad skulle jag ha gjort annorlunda i 
dag och vad hade det kunnat betyda? Om 
jag hade haft tillgång till det nätverk jag 
har i dag? En hel del!  Vi började spinna på 
det här, om man skulle hjälpa en eller flera 
spelare att lyckas. Hjälpa på riktigt, alltså. 
Inte bara ge en bunt pengar utan ett större 
engagemang. Vi är ett team där vi jobbar 
ihop, som ett företag.”

Andreas och Team Links VD, Ingemar 
Rygert, berättar gärna om den elitcoach-
ning man ska inleda och där man redan 
arbetar med spelare som Viva Schlasberg, 
Oscar Floren och Oskar Henningsson. Men 
man pratar ännu hellre om basverksamhe-
ten som går ut på att få fler barn att spela 
golf. Ur bredden kommer toppen.

”Vi måste fylla på underifrån. För att 
få en spets måste man jobba på bredden.  
Tittar man på trenden så har vi halverat 

10. NÄRA NATUREN 
Golf ger ungdomar möjlighet att tillbringa 
några timmar i frisk luft, i varierande typer 

av flora och fauna. 

9. VÄNNER FÖR LIVET 
Du vet aldrig vem du kommer att träffa på 
en golfbana, och samverkan med andra 
lär barn att utveckla sociala färdigheter. 

8. TACKLA
MOTGÅNGAR

Bollen studsar inte alltid din väg, men
oavsett vad som händer får barn lära sig
att inte skylla på andra utan ta ansvar för

det som hänt. 

7. SOCIAL KONTROLL
Golfbanan är en säker plats och underlät-
tar mentorskap relationer i en trygg miljö. 

6. HANTERA KÄNSLOR
Golf har tydliga paralleller med livet i 

det att man får uppleva både toppar och 
dalar i spelet. Det utvecklar en förmåga 
att sätta varje slag i sitt eget perspektiv, 
hantera känslor, hitta en positiv syn och 

fokusera på nästa utmaning. 

5. GOLF ÄR FÖR ALLA
Golf är ett spel som kan spelas under 

en livstid av vem som helst oavsett 
ålder, kön, etnicitet, storlek eller 

skicklighetsnivå. 

4. REDO FÖR ANSVAR
Golf är en sport som förbereder barn och 

ungdomar för arbetsliv och karriär. 

3. VETT & ETIKETT
Golf utvecklar egenskaper som ärlighet, 
integritet, artighet och respekt. Golf lär 
barnen att använda gott omdöme och 

att ansvara för sina handlingar. Golf 
fokuserar på etikett och etik. 

2. KVALITETSTID
Golf uppmuntrar till samvaro

inom familjen. 

1. HÄLSA FÖR LIVET
Övervikt blir allt vanligare bland barn och 
ungdomar. Golf kan få dem ur soffan. Att 
gå en golfrunda innebär 10 000 steg och 
bränner 350 brända kalorier per timme.

10
ANLEDNINGAR 
TILL ATT BARN 

OCH UNGDOMAR 
SKA SPELA GOLF

antalet talanger på 10 år. 80 000 unga 
har lagt av med golf. Och det fylls inte på. 
70 procent av golfarna är över 40 år. Det 
mest skrämmande är att om trenden hål-
ler i sig har vi 2018 inte en enda tjej som 
spelar golf”, säger Andreaz som vill vända 
utvecklingen.

”Golf är en fantastisk miljö att växa upp 
i. Den är fostrande på ett bra sätt. Man får 
lära sig att ta hänsyn och visa respekt för 
både människor och bana. Så vi vill lyfta 
fram golfen som sport, för den är fantastisk. 
Och man kan hålla på med golf hela livet, 
spela med familjen, med vänner...”

Rikard Fors är sportchef på Team Links. 
Sedan arbetar man också med Joakim 
Haeggman och Fanny Sunesson. Tillsam-
mans med dem har man tagit fram ett kon-
cept som ska göra introduktionen i spelet 
enklare:

”Alla våra coacher står bakom en metod 
som vi tagit fram tillsammans. Den är inte 
så teknikorienterad. Vi har inga mätverk-
tyg. Vi vill göra golfen roligare och mindre 
komplicerad. Det har liksom blivit för all-
varligt… ta bara det här med att man måste 
göra en Trackmantest när man är 7 år och 
ska köpa en driver. Trams, tycker jag. Ut 
och lira och ha trevligt! Sedan blir givetvis 
utrustningen viktig längre fram.”

TLS är en icke vinstdrivande förening. 
Kopplat till den finns ett bolag med upp-
drag att tjäna pengar på olika saker, för 
att ta det överskott som förhoppningsvis 
uppstår och göra aktiviteter för ungdomar. 
Redan i år har man genomfört fem ung-
domscamper, bland annat på Österåker.

I det första steget (Junior) vänder man 
sig till barn mellan 5 och 12 år. Här hittar 
man dem som aldrig tidigare spelat. Sedan 
bygger verksamheten på en trappstege som 
via Future och Amateur når Pro Team, spe-
lare som vill elitsatsa.

För att finansiera den här satsningen ar-
rangeras företagsdagar på klubbar runt om 

i Sverige, där deltagarna coachas av Rikard, 
Fanny och Joakim.

Ungdomsaktiviteterna är kostnadsfria 
men man ställer krav på klubbarna för att 
genomföra dem. 

”De som fastnar och tycker att golf är 
roligt måste klubbarna kunna ta hand om. 
Det är det enda kravet vi ställer. Vi vill se 
ett program eller en plan som visar hur de 
kan ta hand om ungdomarna. Det får inte 
bli en engångsgrej. Det kan vara ett speci-
alerbjudande på medlemskap, eller något 
liknande.”

Förhoppningen är att man ska locka 
några spelare hela vägen, uppför den trapp-
modell Team Links arbetar med. Och då 
får finansiärerna, Bengt-Åke Sandberg och 
Lars-Eric Anderzon, kanske en dag följa 
med en spelare till US Masters.

”VI VILL GÖRA GOLFEN 
MINDRE KOMPLICERAD.”
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Statistiken har av många beskrivits 
som alarmerande, men Dan Persson, de-
battör och konsult inom sektorer som rör 
idrott och ekonomi, tar den med ro. Dan 
har följt golfens utveckling i många år och 
han förvånar genom att säga att golfen är 
inne i en bra trend – eftersom statistiken är 
missvisande:

”Nedgången är delvis falsk. Förr om åren 
ställde föräldrarna sina barn i kö till golf-
klubben eller skrev in dem för att de skulle 
kunna spela den dagen de eventuellt fick 
lust. De stod som medlemmar utan att de 
spelade.”

Dan menar att golfklubbarna egentligen 
aldrig varit särskilt bra på att rekrytera ju-
niorer. Det är de golfspelande föräldrarna 
som gjort det jobbet. När han för några år 
sedan besökte golfjuniorernas ”riksdag” 
ställde han en fråga: ”Vilka har föräldrar 
som spelar golf?”

Alla räckte upp handen.
”Trots de miljontals kronor förbundet 

spenderat årligen har man aldrig lyckats 
attrahera annat än barn till golfare. Kam-
panjerna har aldrig fungerat. Problemet 
är inte vår bristande förmåga att attrahera 
ungdomar för vi har aldrig haft den för-
mågan. Det är föräldrar som har attraherat 
sina barn att spela golf! Tittar man på 
statistiken för kvinnliga golfare i dag är det 
en hög andel över 55 medan andelen yngre 
kvinnor är försumbar. De utgör mindre än 
en procent av befolkningen. De som är mel-
lan 30 -50 tränar i stället på gym. Min tes 
var att vi skulle lägga pengar på att i stället 
rekrytera kvinnor. För efter några år skulle 
vi då få deras barn till golfen. Men det 

förslaget gick på tvärs med idrottsfunda-
mentalisterna inom förbundet. Medan jag 
ville skapa framtida ’skattebetalare’, ville de 
skapa nya elitspelare.”

Att antalet juniorer minskar kan man 
nog slå fast, även om kurvorna möjli-
gen inte är så dramatiskt branta som de 
förefaller.

”Det finns några uppenbara anledningar. 
Det är svårt att ta sig till en golfbana (såvida 
inte en förstående golfspelande förälder 
skjutsar). Dagens ungdomar har ett an-
nat beteendemönster. Världen har blivit 
digitaliserad. Det går att sysselsätta sig 
på betydligt enklare sätt. De barn som vill 
idrotta har närmare till fotbollsplaner och 
idrottshallar än till golfbanor.”

En klubb som lyckats bryta invanda 
mönster är Kungl. Drottningholm, som 
under många år levde en ganska stillsam 
tillvaro. Medlemskön var lång och klubben 
behövde inte anstränga sig för att attra-
hera nya medlemmar. Man behövde inte 
juniorer för att säkra återväxten. Det fick 
till följd att snittåldern på medlemmarna 
växte sig relativt hög. För några år sedan 
togs ett beslut om att renovera banan och i 
samband med detta tog klubben in 300 nya 
medlemmar. Då var snittåldern 58. I dag är 
den 49. Den som besöker klubben på lör-
dagsförmiddagen får bana sig väg genom 
bortåt 100-talet ungdomar som är där för 
att ha ”golfkul”.

”När vi kom till Drottningholm för 14 år 
sedan hade klubben en ganska begränsad 
juniorverksamhet”, säger Fredrik Lundgren 
som tillsammans med Kenny Cross är pro 
på klubben. ”Klubben har ju egentligen ald-
rig varit känd för sin idrottsinriktning, men 
det har vi försökt förändra. Vi har jobbat för 
att klimatet ska bli bättre, att de ska komma 
till en välkomnande miljö.”

Han ser en tydlig skillnad mellan klub-
ben nu och då, före medlemsintag och 
renovering:

”Vi fick in min egen generation – männ-
iskor som är 40-nånting med tonårsbarn.
Plötsligt fick vi intresserade familjer. Men 
min passion och mitt driv räcker bara till 

Allt med golf är kul! 
Julia Engström gick 
+2 i sin debut på 
Europatouren. 
AV MARTIN HARDENBERGER

Klockan började närma sig sex på 
kvällen och de flesta av spelarna hade 
signerat sina scorekort denna fredag då 
13-åriga Julia Engström just knackat i sin 
sista putt.

Solen började närma sig den skånska 
horisonten och det stod klart att hennes 
första Europatourtävling skulle ta slut efter 
två ronder – men det gjorde inte så mycket, 
Julia Engström var lika glad för det.

Ett brett leende prydde ansiktet när hon 
tillsammans med mentorn, den skadade 
LET-vinnaren och tillika före detta Solheim 
Cup-spelaren Linda Wessberg, kom gåen-
des från sista green mot scoring-området 
bakom Vasatorps 18:e hål.

När de nästan var framme upptäckte 
Julia att hon inte hade något scorekort att 
skriva under. Det låg ju kvar i bagen.

Utan att tveka skickade hon (lite generat) 
Linda att hämta scorekortet samtidigt som 
hon själv fortsatte promenaden upp mot 
den orangea baracken där Viva Schlasberg 
och tyskan Karolin Lampert väntade.

Medan hon väntade på Linda och sco-
rekortet – hon kunde ju inte gå in utan 
– hälsade Julia på några av sina tillresta 
kompisar från hemmaklubben Ringenäs.

”De kom med buss i dag för att titta och 
det var jättekul att de var här och stöttade 

mig”, sa Julia när hon signerat scorekortet.
På halländska Ringenäs har man lan-

dets kanske bästa juniorverksamhet. I fjol 
växte, i strid med den nationellt bekym-
mersamma trenden, klubbens tävlingsdel-
tagande för juniorer och 2013 hade klubben 
flest startande av alla halländska klubbar 
i juniortävlingar arrangerade av Svenska 
Golfförbundet.

Juniorkulturen på klubben är en starkt 
bidragande anledning till Julias passion 
för spelet – en passion som hon tydligt ut-
tryckte under sitt deltagande i Helsingborg 
Open.

”Jag tyckte att det var jättekul. Det var 
bara att gå ut och njuta”, säger hon.

”Jag har alltid tyckt att golf är kul, det är 
kul att utmana sig själv och mina vänner, 
men jag tycker att allt med golfen är kul, så 
det har liksom alltid varit ett stort intresse 
för mig. Vi är ganska många som håller till 
på klubben, jag vet inte exakt hur många, 
men väldigt många.”

Julia var bara två år när hon höll i en 
klubba för första gången. Tre år senare 
började hon i gruppträning på Barsebäck. 
Familjen bodde då i Bjärred, bara några ki-
lometer från golfprärlan vid Öresund.

2007 flyttade familjen till Halmstad och 
de gick alla med i Ringenäs GK. Det skulle 
inte dröja länge innan Julia visade fram-
fötterna på klubben. Hon var 8 år när hon 
gjorde sin första tävling på Hallandstouren. 
Utvecklingskurvan har pekat spikrakt 
uppåt sedan dess. 

en viss gräns. Därför utbildade vi ideella le-
dare, som hjälper till som lagledare, chauf-
förer och starters.  Så under tre års tid har 
vi utvecklat en bra breddverksamhet. Nu 
har vi mellan 80 och 100 knattar här varje 
lördagsförmiddag. ”Detta är helt fantastisk 
för en medlemsklubb som inte är lika kom-
mersiell som många andra klubbar i landet 
på grund av vår kösituation”

Hälften av ungdomarna är barn till med-
lemmar, resten kommer utifrån.

”Det är fotbollskompisar, kusiner och 
klasskompisar. Men: Det viktiga är att vi 
kan ta hand om dem, att vi kan bereda dem 
en väg in i klubben. Vi har ju fortfarande kö 
på Drottningholm.”

Fredrik menar att golfen har mycket att 
lära av lagsporter som han menar är bra på 
att tidigt fånga upp barn – och behålla dem.

”Mina barn fick en kallelse till knattesko-
la i  fotboll när de var fem år gamla. Sedan 
var de fast i fotbollen.”

Golf är inte lika enkelt att börja med som 
fotboll?

”Nej, golfen är mer bestraffande. Även 
om barnen rör sig som en myrstack över 
fotbollsplanen tycker de själva att de är 
bra. Att börja med golf som femåring är 
däremot snudd på omöjligt. De har inte det 
tålamod som krävs. En 5-åring ger dig 20 
sekunder, sedan vill han slå. Och därefter 
vill han slå en ny boll om han missar. Sedan 
följer en mognadsprocess där han eller hon 
inser att det är bra att stå still när man slår. 
Så vi var tvungna att tänka nytt. Vi har lagt 
upp träningen som en ”fun park”. De får 
slå på tennisbollar. Även om du missar så 
flyger tennisbollen i väg. Då upplever de 
inte en miss på samma sätt, de känner att 
de lyckas. Vi måste jobba mer pedagogiskt 
för att fånga dem. Och nu har vi hittat ett 
system som får dem att komma hit 08.45 
varje lördag. Till helgen avslutar vi säsong-
en med mörkergolf. Vi spelar på glödande 
bollar, sätter ut marschaller på banan och 
hänger luciakronor på flaggorna.” 

Bo Bengtsson sa tidigare att tävlingsmo-
mentet kommer in för sent i golfen, men 
på Drottningholm börjar man tidigt med 
matcher och cuper på ”lilla banan”, och 
man möter barn från andra klubbar.

”Ja, här bryter vi ny mark. Vi kör mån-
dagstouren och då är det blockat för juniorer. 
Mina ideella ledare är där och så spelar de 9 
hål tillsammans, ungefär som St Erikscupen. 
Och så har vi bortamatcher ibland mot andra 
klubbar.”, säger Fredrik Lundgren.

Andra klubbar borde ta efter. Drottning-
holm lider ju inte av medlemsbrist men för 
andra klubbar kan en stark juniorverksam-
het vara avgörande för att säkra återväxt 
och överlevnad:

”Nu är ju vi en äldre klubb. Men jag kan 
se att andra, lite yngre, klubbar i Stock-
holm går samma väg som Drottningholm 
gjorde. Medlemmarna blir äldre och snart 
styrs klubben av 70-åringar. Och då blir 
juniorklimatet sämre. Vi fick ju en chans till 
föryngring i och med renoveringen.” 
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Julia Engström – en träningsvillig talang utöver det vanliga.

Rikard Fors och 
den svenska 
framtiden.

”...DET VAR BARA ATT  
GÅ UT OCH NJUTA.”

MEDLEMSUTVECKLING JUNIORER (T.O.M. 21 ÅR) 2000-2013
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Juniorer
Julia inledde 2014 med 1,6 i handikapp, 

nu har hon +1 och har gjort Europatourde-
but. Pappa Martin sticker inte under stol 
med att man tvekade en aning innan man 
bestämde sig för att tacka ja till ett wild 
card i Helsingborg.

”Lite nervös var man ju. Men Julia är en 
lugn och trygg tjej, så det kommer nog att 
gå bra”, sa han inför tävlingen.

Det gjorde det ju. Julia gick första ronden 
två över par – bättre än flera av de etable-
rade spelarna på touren, två slag bättre än 
Charley Hull och ett slag sämre än Carin 
Koch.

”Det är många stora namn, men det var 
bara att försöka fokusera på sitt eget spel. 
Men visst, häftigast var nog bara att få gå ut 
och spela med så duktiga spelare, interna-
tionella proffsspelare, det var ganska stort 

för mig”, sa Julia efter tävlingen.
Hon berättade också att hon lärt sig 

spela bättre i vind, och att insikten om att 
hon kunde spela den här typen av banor 
utan att behöva ”ta i så mycket” var en vik-
tig lärdom.

Vad är då nyckeln till ett så brinnande 
intresse? Hur har Julia redan vid 13 års 
ålder kunnat bli så bra? Vi söker svaret hos 
Julias tränare på Ringenäs GK, Thomas 
Lindström.

”Julia ställer höga krav på sig själv och 
trivs med det”, säger Thomas och berät-
tar att hon både hållit på med tennis och 
friidrott.

”Att det blev golf har jag egentligen ing-
en förklaring till, men vi har haft en ganska 
tidig dialog med henne om vilken väg hon 
vill gå med sin träning.”

För Julia handlade vägvalet om att an-
tingen välja en socialt eller en prestations-
inriktad väg. Hon valde att försöka bli så 
bra som möjligt.

”Sedan fick hon det sociala ändå. De 
äldre har tagit väl hand om henne, men jag 
tror att hennes val var en avgörande fak-
tor för att hon skulle bli så duktig”, säger 
Thomas.

Att basera träningsgrupperna efter fär-
dighet snarare än ålder är inget nytt när 
det kommer till juniorverksamheten på 
Ringenäs. När man märker att en spelares 
utveckling riskerar att stagnera, då byter 
man grupp – om  spelaren vill. I dag tränar 
13-åriga Julia Engström med en grupp där 
de flesta är mellan 18 och 20 år, men där 
det också finns ett gäng talangfulla killar 
som är 14. I dag finns mellan 130 och 140 
juniorer i träning på Ringenäs – detta trots 
ett nationellt sett vikande intresse.

”Jag tror inte att det finns en enkel för-
klaring. Lösningen som vi haft är att gasa 
hårdare.”

Älskar att tävla!
Samuel, 8, gick Bro 
Hof på 92 slag
AV HENRIK LENNGREN

 
Plötsligt hör Tomas Baresso en 
metallisk smäll. Det är ljudet av en teekula 
som klyvs i atomer. I ett obevakat ögon-
blick har Samuel, 2, klivit ur barnvagnen, 
tagit pappas driver ur bagen och slagit mot 
den gulfärgade kulan. Träffen är klockren. 

”Sedan dess har han varit galen i golf”, 
säger Tomas när vi sitter vid i Kallfors GK:s 
klubbhus.

”Golf är så himla roligt, särskilt när man 
gör hole-in-one”, säger Samuel.

Trots att han inte ens fyllt nio har han 
gjort fyra HIO:s. Den första var mest min-
nesvärd, en järnnia från 64 meter.

”Pappa tyckte att jag skulle välja åttan 
men jag lyssnade inte. Jag bara skrek när 
bollen gick i. Synd att det inte var tävling”, 
säger Samuel.

Han tävlar så ofta han kan, gärna på 
internationell mark. Som femåring debute-
rade han i The Callaway Junior World Golf 
Championships, som samlar världens bäs-
ta juniorer. Egentligen måste man kvala in 
men Tomas skickade en svingfilm och fick 
en inbjudan till San Diego. Under invig-
ningsparaden var Samuel ensam svensk. 

”Jag skulle bära vår flagga men den 
var för tung så en kines hjälpte”, minns 
Samuel.

All närspelsträning på Kallfors och på 
sovrumsgolvet, där ett dricksglas fungerat 
som kopp, gav resultat. Det blev en 13:e 
plats i VM för bolltrixaren från Södertälje. 
Sedan dess har det blivit en tradition att 
spela internationella mästerskap.

”Det är kul att spela häftiga banor. Men 
i EM i Skottland blev jag varnad för att jag 
sjöng Billie Jean (Michael Jackson) mellan 
slagen”, säger Samuel. ”Jag minns också 
att pappa fick bära mig upp ur bunkrarna. 
Egentligen är det mot reglerna, men doma-
ren såg att jag inte kunde klättra upp för de 
höga kanterna.”

Sedan Tomas kapade av ett gäng vän-
sterklubbor och lät sonen börja tävla 
har han fått vänja sig vid omgivningens 
skepsis.

”Folk som tycker att det är konstigt 
att man tävlar som sexåring, de saknar 
verklighetsförankring. Att tävla är inbyggt 
i barnens gener. Det gäller alla sporter. 
Jag förstår inte varför det ska vara så ta-
bubelagt. Det är inte hälsosamt att tvinga 
på sina barn någonting, och det gör jag 
naturligtvis inte heller. Jag försöker bara 
inspirera Samuel på mitt sätt.”

På vilket sätt?
”Man kan inte få en treåring att tycka att 

det är kul att slå tio hinkar på rangen. 

Då gäller det att implementera sagornas 
värld till golfbanan. Barn gillar Playsta-
tion, så jag omvandlade träningsmomen-
ten till dataspel. Greenen kunde vara ett 
slags Cybertron i Transformers. För att 
Samuel skulle få träffa sina robotvänner 
var bollen tvungen att landa på greenen.”

Samuel tuggar på en havrekaka och 
nickar åt minnena.

”Men idag får pappa inte löjla sig mer. 
Jag vill inte höra sagor längre.”

I dag spelar Samuel helst golf med sin 
kusin Emilio, som är två år äldre. Om de 
själva får välja är de på banan varje dag.

”Jag har ingenting emot att köra ut dem 
hit. Golf är en underbar sport att uppfostra 
barn i. Hela livets tio budord finns sam-
lade inom golfen. De lär sig att respektera 
sina motståndare, att inte ljuga eller fuska 
och får ett vårdat språk. Allt en pappa kan 
önska sig”, säger Tomas.

Han spelar själv på handicap 25 och har 
inte längre någon chans mot Samuel.

”Det tar för lång tid att spela med pap-
pa. Första bollen är så och andra bollen är 
så”, säger Samuel och pekar åt vänster och 
höger. ”Han slår snett 
hela tiden, out och 
så. Men en gång 
vann vi Två 
Generationer 
tillsammans. 
Det var kul. 
Jag tackade 
för bullarna i 
tacktalet.”

I år har han gått nio 
hål på Kallfors +2, och noterat en 92:a 
på Bro Hof – båda rundorna från 
röd tee. Hans sving är välkänd på 
nätet, med 2 000 följare på Fa-
cebook och en egen golfskola 
på Youtube – där hans 
klipp har setts över 
40 000 gånger.

”Helst tipsar jag om 
vad man ska tänka på 
när man chippar, som 
att man ska ha bollen 
närmare högerbenet 
för då träffar man 
renare och får mer 
spinn på bollen. När-
spelet är min starka sida. 
Ibland har jag noll puttar.”

Som många andra åttaåringar gillar 
han Playstation, dans och sjumannafot-
boll. Men det är något visst med golf.

”Jag gillar miljön, lugnet, vattnet 
och skogen. Och att göra hole-in-one. 
Jag försöker sätta den varje gång. 
Ibland blir jag arg även om jag träffar 
greenen.”

”LIVETS TIO BUDORD FINNS 
 SAMLADE INOM GOLFEN.” 

”JULIA STÄLLER HÖGA 
KRAV PÅ SIG SJÄLV...”

I framtiden vill han bli lika bra som 
idolerna Bubba Watson, Rory McIlroy och 
Jonas Blixt.

”Det gäller att golf-Sverige verkligen 
börjar satsa på återväxten”, inflikar Tomas 
Baresso. ”Hur ska det gå till när man inte 
tillåter barnen att tävla innan de är 13 år? 
Hur ska jag motivera mina barn att stå 
och träna då? Att tävla med handicap, mot 
sig själv, är inte på riktigt. Det kan du lika 
gärna göra på hemmabanan. Barn älskar 
att tävla, vi måste acceptera det.” 

Nästa sida: Lars Hägglund analyserar 
Samuels sving

Att gasa har bland annat inneburit att 
göra golfen tillgänglig i tidiga år till en låg 
kostnad. Man har erbjudit gratis låneklub-
bor, träning året runt och lägerverksamhe-
ter med övernattning. Man har inte satsat 
på någon specifik juniorlokal utan tror att 
ju fler och ju gladare människor som vistas 
i klubbhuset, desto roligare tycker man i 
allmänhet att det är att vara där. Det blir liv 
och gemenskap, menar man. För att locka 
till sig nya ungdomar har man satsat på att 
synas mycket ute i samhället.

”Vi har sedan länge varit ute på skolor 
och visat oss. Vi har annonserat i lokala 
medier och pratat om att alla är välkomna, 
att det är kravlöst och vikten av att våga 
testa”, säger Thomas.

När folk kommit ut till Ringenäs har 
man anpassat sig efter kundens behov. 
Knattarna har ofta tränat en gång i veckan 
medan de lite äldre haft en mer intensiv 
kurs för att snabbt få tillgång till banan.

En del i verksamheten har bestått i att 
seniorer på söndagar tagit med nybörjarna 
ut på banan. Det var Julia Engström med 
om när hon var sju år.

”Nu tycker de som spelade med henne 
för fem-sex år sedan så klart att det är 
skithäftigt, det skapar gemenskap”, säger 
Thomas.

Julia har redan som 13-åring blivit en 
förebild för många på klubben. Hon moti-
verar de som ser upp till henne precis som 
hon motiveras av sina förebilder.

”Vi har haft tjejer som med jämna mel-
lanrum kommit fram och de har varit före-
bilder för de små som sett hur mycket de 
tränar, då blir det mer ’hands on’ ”. 

I många andetag och i flertalet tidnings-
artiklar har det skrivits om Julia Engström 
som supertalang och underbarn, men 
Thomas Lindström vill poängtera en sak; 
träningsdosen.

”Hon tränar så oerhört mycket jämfört 
med andra. Ser man bara till vintertid så 
tränar hon mellan 15-20 timmar, och då 
pratar vi bara golf. Det är viktigt att alla 
barn och ungdomar förstår att det inte bara 
handlar om talang eller att man har rätt 
DNA för att bli bra. De som vill lägga 15-20 
timmar i veckan och har rätt stöttning, de 
har precis samma möjligheter som Julia.” 

För Julia dröjde det inte länge efter 
Helsingborg Open innan det var dags för 
nästa tävling, Scandia Junior Open – men 
först var hon tvungen att skriva lite auto-
grafer. Även journalisterna flockades runt 
henne och Julia fick så småningom frågan 
om hur många autografer hon fått skriva.

”Jag vet inte riktigt, men några stycken, 
både på bollar, papper och handskar.”

Vad har du får målsättning med din golf , 
var är du om fem-tio år?

”Förhoppningsvis spelar jag på LPGA en 
dag. Framför allt vill jag fortfarande spela 
golf. Det viktigaste nu är att bara fortsätta 
ha kul, så får jag se hur långt det tar mig.” 

Julia Engström var gladast av alla på 
Vasatorp.
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Svinganalys
 
1. Han ställer upp sig i en 
atletisk hållning med en bra 
bollposition just framför 
centrum. 
2. Halvvägs bak i svingen har 
han vinklat upp händerna så 
att klubban är i en rät vinkel 
mot underarmarna. Detta gör 
att klubban upplevs ”lätt” 
och fastställer att de stora 
musklerna avslutar baksvingen. 
Samtidigt ”håller” benen emot 
överkroppens rotation för att 
skapa en kraftfull uppvridning.
3. I toppen av svingen ser 
han ut som en fullfjädrad 
tourspelare: Fötterna är 
planterade och hjälper benen 
att ”hålla” emot överkroppens 
rotation. Överkroppen har vridit 
upp dubbelt så mycket som 
underkroppen och skapat en 
fjäderliknande uppvridning. 
Höger arm är sträckt i en ”kort 
och vid” position med vänster 
armbåge böjd ner framför 
kroppen. Händerna är kraftfullt 
vinklade och i en square 
position.
4. Nedsvingen startar han 
genom att rytmiskt flytta vikten 
mot främre fot medan han 
lugnt låter armar, händer och 
klubba följa efter för att samla 
kraft.
5. I träffen, planterar han 
främre fot och stämmer upp 
benet vilket överför kraften 
från marken genom kroppen, 
ut till armarna, vidare till 
klubbhuvudet och sist till 
bollen med full fart!
6. I avslutningen är han i full 
balans med all vikt på höger 
sida. Han är fullt genomvriden 
med höften mot målet och 
klubban snyggt lindat runt 
huvudet – picture perfect! 

Tips
Jag skulle vilja att han 
fortsätter att fokusera på 
sina grunder och sikte i 
uppställningen samt stabilisera 
huvudet bakom bollen 
genom träffen. När huvudet 
hinner passera bollen innan 
träffen tenderar man att 
releasa klubban tidigt med 
ojämn bollkontakt som följd. 
Dessutom, stannar huvudet 
kvar bakom bollen, blir det 
lättare att slå upp på bollen 
med drivern och då kan han få 
ut mer längd på sina utslag. 
Om han utmanas att lära sig 
många nya slag, finns inga 
gränser för var detta kan sluta.

Lars Hägglund arbetar 
som tränare på Vasatorps 
Golfakademi, på riksidrotts-
gymnasiet Klippan/Ljungbyhed 
och coach åt ett antal spelare 
på våra nationella och 
internationella tourer. 
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Juniorer

SAMUEL BARESSO JR
W: samuelbaresso.com

YT: Samuel Baresso Junior Golf
FB: Samuel Baresso jr

Välkommen till en Edens lustgård i härlig Marockansk stil 
intill Atlantens vågor. Ta en cocktail vid poolen och njut av 
fransk gastronomi. Spela Gary Player’s fantastiska Mogador 
Golf Course, blicka ut över havet och njut på riktigt!

VECKORESA FRÅN 11 395 SEK/PERS

Tänk dig turkosblått hav och kritvita sandstränder, 
luxuösa rum med oklanderlig service och spektakulära 
golfhål. Låter det som en trevlig kombination borde 
du resa till Heritage Resorts på Mauritius sydkust. 

12-DAGARSRESA FRÅN 23 995 SEK/PERS

Kubas enda 18-hålsbana ligger på bästa tänkbara plats 
i Varadero på norra delen av ön. Ett stenkast från de 
vita stränderna och gångavstånd från det tjusiga strand-
hotellet Melia Las Americas. Tänd cigarren och njut!

VECKORESA FRÅN 13 995 SEK/PERS

MOGADOR GOLF & SPA,
MAROCKO

BOKA OCH LÄS MER OM VÅRA TEMARESOR 
PÅ OUTOFBOUNDS.SE/TEMA

   

HERITAGE RESORTS, 
MAURITIUS

VARADERO,  
KUBA


