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hur blir vi bättre golfare? det är frågan som
alltid berör – och som vi faktiskt kan få svar på.
vi svenskar har mer än 700 golfpros att välja
mellan när vi vill förbättra våra svingar.
vem är bäst? här är listan som visar vägen.
Av t o m a s h ag f e l d t f o t o u l f b e r g l u n d
3 2 Golf Digest
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Rikard Fors, Niklas Eliasson och PO
Dahlman får eleverna att känna sig
som proffs på akademin på Vallda
G&CC utanför Kungsbacka.

1

rikard fors

fors & dahlman golfakademi,
vallda Golf & Country Club
även när denna lista gjordes
senast, det var 2004, fick Rikard Fors
siffran 1 framför sitt namn.
Då tränade han framför allt Fredrik
Jacobson. Nyligen hade titlar som
Algarve Open och Volvo Masters vunnits. Jacobson och Fors var radarparet
som träffats nio år tidigare och gjort
sin första tourresa tillsammans, oftast i
bil eftersom Fors var flygrädd.
Fors var golfpron som hade gått
sin egen väg och sökt sig ut till touren
där de bästa spelarna och den största
kunskapen om golfsvingen fanns.
För att få en bekräftelse att det
mesta var rätt åkte Fors och Jacobson
för en gemensam tur till Butch och
Claude Harmon i USA.
Det visade sig att de var inne på
rätt spår.
I motiveringen till utnämnandet av
”Rikard Fors – Sveriges bästa golfpro”
var Jacobsons framg ångar ett starkt
skäl. Vi försökte också beskriva det
speciella ögat som bara den bäste
golfpron kan ha, förmågan att direkt se
vad som görs fel under en snabb svingrörelse, den ännu viktigare förmågan
att plocka ut detaljen som först borde
rättas till, mycket tack vare ett medfött
öga som har tränats upp när det sett
en och annan svingrörelse och bollflykt.
Artikeln om Rikard avslutades med
några ord om Peter Hanson.
Rikard och Peter hade nyligen träffats och startat sitt samarbete.
Något bra verkade vara på gång.

Rikard är pron som följer sin modell
– svingplanet är grunden för att kunna
skapa den fria rörelsen – men under en
långvarig relation med elitspelare på
absolut toppnivå handlar förstås lika
mycket om personkemi och förmåga
att hitta lösningar och träningsmetoder för varje individ.
Fors har också utvecklat ett nätverk
tillsammans med bland andra Pierre
Johansson (fys) och coacherna Lasse
Evertsson och Torsten Hansson.
Peter Hanson tog sig snabbt tillbaka
till Europatouren. 2005 vann han sin
första tävling. Han är nu etablerad som
en av världens bästa och mest stabila
ballstrikers. Han är rankad bland de 50
bästa och har vunnit Ryder Cup för
Europa.
Matchen mot Woods och Stricker
förlorades visserligen. En viktig poäng
togs mot Bubba Watson och Jeff Overton. Singelmatchen under en historisk
måndag förlorades mot Phil Mickelson.
Efteråt kunde han ge sig själv en
godkänd trea i betyg.
Arbetet för att bli ännu bättre
fortsätter, och Rikard Fors är långt ifrån
en sysslolös pro som sitter under sin
parasoll på övningsfältet och räknar
pengar medan kollegorna arbetar.
tourspelarna i teamet är flera
och det finns flera exempel på vad ett
samarbete med Rikard Fors kan ge.
Spelarna gör jobbet och förtjänar
uppmärksamheten när tränaren oftare
står i bakgrunden. Men här finns en anledning att citera en mening från tiden
när Ingemar Stenmark och Herman
Nogler uträttade underverk tillsam”Tack, Rikard”. När Johan Edfors började
vinna tävlingar skickades tack-korten ofta
hem till Rikard Fors,

På nya vallda g&CC kan vi andra
– vi som ännu inte nått touren eller
Ryder Cup – söka hjälp i vår jakt på den
perfekta svingen.
Åtminstone kan vi träna på samma
sätt som proffsen.
Rikard Fors och PO Dahlman har
startat Fors & Dahlman Golfakademi
där målsättningen är att ge golfens
utmanare en träning som liknar
tourspelarnas.
Det handlar om golfskolor (max 3
elever per pro) ochsingellektioner, 90
minuter långa för att få en handlingsplan att arbeta vidare med.
Hur blir vi bättre golfare? Vi kan
faktiskt få hjälp med svaret på den
frågan.
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sex år senare, lördagen den 2
oktober 2010, går Peter Hanson över
bron som leder spelarna från puttinggreenen till första tee på The Twenty

Ten Course på Celtic Manor i Wales.
Kort därefter följer Rikard Fors med
Torsten Hansson, mental coach, vid
sin sida. Peter är redo för sin debut
i Ryder Cup. Foursome tillsammans
med Miguel-Angel Jimenez mot Tiger
Woods och Steve Stricker.
Hanson slår först – en drive mitt på
fairway. Det är ett ögonblick som teamet kring Peter Hanson sent, troligen
aldrig, kommer att glömma.
För Rikard Fors kan det ses som ett
nytt bevis att hans tankar och sätt att
lära ut golfsvingen fungerar. Att få se
”sin spelare” behärska svingens alla
rörelser på första tee i Ryder Cup är
en målsättning som kan stå högt upp
på alla tränares listor över visioner och
drömmar.
När Hanson och Fors möttes år
2003 hade den då 25-årige Hanson
under en tid brottats med tanken att
karriären kunde vara slut. 2002 hade
han förlorat sin plats på Europatouren.
Något nytt och annorlunda var tvunget
att hända. Lösningen blev ett telefonsamtal till Rikard Fors.
Arbetet med en nödvändig svingändring startade.
”Peter var beredd att jobba hårt och
vi hade en liknande syn på golfsvingen.
Vi fick bra effekt på träningen”, säger
Rikard Fors.

mans i den alpina världscupen.
”Det råder ingen tvekan om att
Stenmark hade tur som träffade
Nogler, fast det är klart att Nogler hade
tur han också.”
De som kan samarbeta brukar ha
tur.
Johan Edfors hade flera tackkort
att skicka till sin tränare under 2006.
Under året vann han i Kina, England
och på Loch Lomond i Skottland.
Fredrik Andersson Hed förde länge
en undanskumd tillvaro där Challenge
touren oftast var hans arbetsplats.
Arbetet med Rikard Fors startade 1998
men framgången uteblev. Beviset att
”vi gör detta rätt” skulle dröja.
När en långsiktig satsning gav resultat kom belöningen. Förra året vann
Fredrik Italian Open, kom tvåa i PGA
Championship, sexa i WGC-tävlingen
i Kina och tog plats i finalen i ”Race to
Dubai”.
2010 var också året då Oscar Florén
– tränad av Rikard Fors och Lasse
Evertsson – tog sin plats på Europatouren där debutsäsongen startat på
ett lovande sätt.
Louise Friberg sökte upp Rikard inför
rookieåret på LPGA-touren 2008. I sin
andra tävling överraskade hon alla och
vann i Mexiko.
Michael Jonzon är den senaste
tourspelaren som tagit hjälp.
Motiveringen till denna listas placering börjar kännas allt starkate, men
det viktigaste till sist.
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Med wedgen som vapen. När närspelet ska
analyseras och läras ut har Henrik Lundqvist kommit långt i sin forskning.

hos honom boka en lektion. På den här
listan ska han ändå få sin givna plats.
4

2

Christian härdin

barsebäck golf academy
som spelare vann han British Amatuer och blev förste svensk att spela
US Masters på Augusta. Det är fakta
som alltid måste nämnas i en historia
om ”Kricken” Härdin.
Nu vet vi också att han är en av våra
mest populära golfinstruktörer.
Bakgrunden som elitspelare betyder
förstås en hel del. Men framför allt
är det hans passion, engagemang,
pedagogik och träningsmetoder som
inspirerar just hans elev att lyckas med
det här spelet viktigaste målsättningar.
Att scora bättre. Att bli bättre tack
vare sunda grunder. Att faktiskt förstå
hur roligt det är att ”spela” golf.
3

henrik lundqvist

henrik lundqvist golf
han var en av supertalangerna i Sveri3 4 Golf Digest
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ges mest lovande gäng, i Olle Hedbloms
Gävle, och kom en bra bit på vägen.
Till tourer i Asien och Sydamerika, till
finalkvalet till Europatouren.
Men närspelet var för dåligt.
Alldeles för dåligt.
Att ”Hempa” Lundqvist idag är vår
svenska närspelsguru, etablerad även
internationellt, är både svårt att enkelt
att förstå.
Hans vilja att lära sig allt om detta
spel växte med en kraft där intresset för golf och närspel kan liknas vid
galenskap. Nämn ord som utgångsvinklar, spinntal, maxhöjder, kompression,
skaftlut, dragläge, maglås och framför
allt bollflykt och Lundqvist fortsätter
att tala närspel i timmar.

”Jo, jag har ’Trackman eyes”, säger
han, Hempa, eller Doktor Vinkel som
han ibland kallas.
Som föreläsare, konsult och elittränare undervisar Lundqvist i golfens
ädlaste konst. Han är inte längre klubbpron med en egen akademi, och på en
gång ska det sägas att det är svårt att

johan andersson

barsebäck golf academy
sveriges bästa klubb? Att titta på
den svenska klubbrankingen där varje
spelare samlar poäng ute på tävlingar,
både som proffs och amatör, ger
åtminstone ett säkert svar.
Barsebäck toppar.
Och har så gjort de senaste sex
åren.
Att tränarna på klubbens akademi
har del i dominansen är förstås ett
självklart påstående.
Bakom spelare som Caroline
Hedwall och Louise Stahle finns Johan
Andersson som både för sin klubb och
svenska landslag har samlat ihop ett
gäng medaljer på sin meritlista.
Johan kom till Barsebäck år 2000
efter att ha kombinerat elitspel med
tränarutbildningar.
Tony Lidholm på Söderåsen hade
format hans sving. Han hade vunnit
Slovenian PGA Open, spelat Gene
Sarazen World Open och på Challengetouren, Safaritouren, den svenska
touren, med mera.
Mellan 1998 och 1999 var han elittränare på Vejle GC i Danmark. Sedan
Barsebäck upptäckt hans speciella öga
och känsla för golfinstruktion har han
arbetat tillsammans med ”Kricken”
Härdin för att utbilda alla kategorier av
golfspelare.
5 marie
wennersten-from

lunds akademiska golfklubb
hon var en av pionjärerna som
sökte sig ut till tourerna i USA och
Europa. Något i skuggan av Liselotte

Sveriges bästa klubb för golfträning? Johan
Andersson (till vänster), Caroline Condrup
och ”Kricken” Härdin har ett givet svar.

201 1

2011-05-11 14.26

Neumann vann hon på Europatouren
och tog ofta plats bland de främsta.
Om Solheim Cup hade funnits på
den tiden...
Men det spel som sedan 1967 har
varit hennes passion (9-åringens första
slag gick 75 meter på Lyckorna GK) har
blivit hennes arbete där hon ständigt
utvecklar sina kunskaper.
”Det finns så mycket som är intressant med golfen, och alltid finns det
något mer att lära. För min egen del har
specialområdena blivit teknik, mental
träning, coaching och golfhistoria”,
berättar Marie.
Efter proffskarriären startade
instruktörslivet i Örkelljunga 1992.
Sedan 1998 har Marie sin bas på Lunds
Akademiska Golfklubb.
6

fredrik eliasson

karlstad golfklubb
henri reis kunde tryggt och med gott
samvete flytta till Annika Sörenstams
akademi i Orlando, Florida.
Hans efterföljare och tidigare kollega
hemma i Karlstad skulle ta över med

ning och väldigt många vill jobba hårt
för att lyckas”, säger Fredrik.
Fredriks engagemang är stort.
Den tid han totalt lägger ned för sina
spelare och för Karlstads medlemmar
är knappast mätbar.
Att satsa på individuell träning,
även för de unga talangerna, är ett
framgångsrecept. När relationen
mellan tränare och spelare är nära ökar
förståelsen för spelet och individen.
”Spelarna ska känna en trygghet
och veta att det alltid går att ringa för

Christian Nilsson blir bättre och bättre för
varje år som går på Europatouren – och han
får god hjälp av Fredrik Eliasson.

att känna support. Då är det viktigt
att vara tydlig. Bara genom ett samtal
ska vi förstå vad som enkelt kan göras”,
säger Fredrik Eliasson.
”Här i Karlstad finns dessutom alla
som behövs i ett nätverk, från mig själv
till mentala coacher och fystränare.”
För Fredrik, uppväxt i Timrå, började
allt på flygfältet Bogrundet där ungdomar fick chansen att slå golfbollar på
ett nyklippt fält.
Han flyttade till Florida för att
studera och spela golf – men i stället
hamnade han på en golftränarutbildning. Ett liknande öde inträffade senare
i Karlstad:
”Jag sökte upp Henri Reis för att
bli en bättre spelare – jag blev hans
assistent...”
Mellan åren 2000 och 2004
arbetade Fredrik för Simon Holmes på
Sporting Club utanför Berlin.
”En fantastisk period, framför allt
lärorik. Alla de jag har jobbat med –
Robert Larsson i Umeå, Henri Reis och
Simon Holmes – har hjälpt mig mycket.
Filosofierna är helt olika... min stil är nog
mest åt Peter Cowen-hållet...”
juni
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Marie Wennersten-From ger gärna sina lektioner ute på golfbanan. Gärna i Lund. Kanske
ännu hellre på Kauri Cliffs där bilden är tagen?

fortsatt hög kvalitet på träningen.
Jo, vi kan nog säga att det blev ännu
minst lika bra...
På den svenska klubbrankingen har
Karlstad GK nu tagit andraplatsen,
såväl totalt som på juniorsidan.
Christian Nilsson och Louise Larsson
spelar på Europatouren, Jonas Blixt på
Nationwide Tour i USA, flera från Team
Karlstad har tagit plats i de svenska
landslagen.
Fredrik Eliassons team.
”Klubben gär en härlig idrottssats-
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Egentligen är puttningen Lars Hägglunds styrka
som pro. Men med kunskap om golfens alla delar
ledar han sin akademi på Woodlands.

7

katarina vangdal

ombergs golf,
svenska golfförbundet
när anna nordqvist överraskade
golfvärlden och vann LPGA Championship var det Katarina Vangdal som fick
ett av Annas varmaste tack.
Katarina finns kvar i Annas nätverk
och i ANNIKA Team. Hon har en viktig
roll i den svenska satsningen inför OS i
Brasilien 2016. Hennes meritlista sedan
starten i Finspång har blivit lång och
bevisar vad en idrottslig och pedagogisk utbildning kan ge.
Att både arbeta på en klubb och
med några av världens bästa spelare
har fått Katarina att förstå vad detta
komplexa spel handlar om.
Att jobba ur ett helhetsperspektiv med långsiktiga relationer och
engagemang är en styrka som många
hittills har haft glädje av. Sedan några
år tillbaka arbetar hon även som pro
på Ombergs Golf tillsammans med sin
man Lars, hennes egen kandidat till en
plats på den här listan.

8

lars hägglund

woodlands golf academy
Historien om hägglunds tid i
USA – först 1986 till 1995, sedan
2002–2005 – kan göras lång som en
roman. Kortfattat var det tack vare
äventyrslustan och en unik golfpassion
han fick en kunskap som knappast går
att få någon annanstans.
Bland läromästare och kollegor kan
nämnas Dr. Ralph Mann, Phil Rodgers,
Gary Smith, Tom Burnett. Kevin
Smeltz...
Vid hemkomsten till Sverige startade Lars sin egen akademi med basen
i Örkelljunga, numera Woodlands.
Tillsammans med Niklas Bergdahl
driver han akademin där tekniskt
nötande, mental träning och fysisk
rörelsekvalitet bidrar till att skapa
spelförståelse ute på banan.
9

daniel bäck

daniel bäck golf academy,
bro hof slott & årsta golf
vi lärde känna honom som den
förste svensken med certifikat från
utbildningsåren hos David Leadbetter.
Det var mellan 1997–2000 Daniel fick

chansen att lära sig allt av världens
bäste tränare.
Filosofin från den tiden finns kvar,
och ständigt fortsätter Daniel att
få inspiration och kunskap genom
långa samtal med de amerikanska
toppcoacherna.
Tillsammans med brorsan Gustav
och Thomas Johansson driver han sin
golfakademi där styrkan är att alltid
anpassa sig efter spelarens ambition
och förmåga. Teknisk kunskap skapar
flexibilitet och anpassningsbar undervisning till alla spelare, oavsett nivå och
fysiska funktion.
10

lasse evertsson

öijared golf
ett antal bilder i shoppen i Öijared
säger den del om vad Lasse kan
hjälpa till med. Det är vnnarbilder från
Europatouren. Tre stycken med Fredrik
Jacobson från tiden då han coachades
av Evertsson. Tre med Johan Edfors. En
med Peter Hedblom.
Som mental coach och rådgivare
hjälper Lasse Evertsson elitspelarna
och ingår i exempelvis Rikard Fors
nätverk. Även tekniskt har han goda
kunskaper sedan livet som instruktör
startade 1989.
1996 kom han till Öijared (från Nynäshamn och Haninge) och startade
ett samarbete med sin fru Pia och
Urban Sundberg. Dit lockade han även
talangen Oscar Florén. Tillsammans
har Florén och Evertsson arbetat
vidare på vägen mot Europatouren där
Florén är idag. Snart en vinnarbild på
väggen i shopen?
11

hans bergdahl

elisefarm golf club,
niblick golf Academy
när den svenska tränarkåren

3 6 Golf Digest
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anses vara bland den bästa i världen
ska en pro som Hasse Bergdahl ta åt
sig lite extra. Han var med om att skapa
grunden till dagens utbildningssystem,
han har fortsatt att utveckla både sig
själv och sina elever.
Med ett ”John Jacobs-öga” ser han
snabbt vad som händer i svingen och
hittar lösningen för att vi ska slå bollar
med bättre bollflykt.
Han säger sanningen, till en början
inte så smickrande, men får sedan
eleven att förstå grunderna och varför
Bergdahls drillar behöver repeteras.
Men nu går han helst till sönerna
Niklas på Woodlands och Johan på
Barsebäck. Och till sina kollegor på
Niblick Golf Academy.
12

fredrik jendelid

your coach,
arlandastad golf
i ryder cup på belfry 2002 arbetade

Fredrik Jendelid åt Jesper Parnevik och
Staffan Johansson åt Pierre Fulke.
”Vi upplevde den otroliga atmosfären och sa till varandra: ’Vad ska vi göra
efter det här?’
När Europa vann fanns det bara tre
saker som skulle kunna kännas bättre.
1) Spela i Ryder Cup. 2. Vara kapten i
Ryder Cup . 3 Arbeta som förbundskapten för en annan nation.
”Efter en LÅNG diskussion la vi alternativ ett till handlingarna, kort därefter
alternativ två...”
Johansson hamnade i Finland,
Jendelid i Österrike där han drivit den
österrrikiska proffssatsningen sedan
2005. I Sverige arbetar han även med
spelare som Niklas Bruzelius och Klas
Eriksson.
För sin firma Your Coach tar han
emot utvecklingsvilliga golfare på
Arlandastad.

s

Daniel Bäck, en given pro i golfens Idol-jury.
Bäck driver sin akademi på Bro Hof Slott
och Årsta Golf nära Stockholm city.

Fredrik Jendelid förstod att han inte
skulle bli världsetta som spelare – i stället bestämde han sig för att bli den bästa
instruktören.
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Från första rundan på Tulliallan via Ystad
till PGA of Sweden National. Alltid har
John Grant arbetat med en unik passion
för golfen.

lyckats med under sina år på Kvarnby
GK. De två senaste åren – med Jonas
som tränare för hela laget – har den
tidigare anonyma Skåneklubben vunnit
SM. Ungdomar som Jens Dantorp
och Gustav Åkesson har utvecklats i
samma snabba takt.
”Från division III till SM-guld... Jo,
vi gjorde det till en jättegrej och en
underbar lagstämning skapades”, säger
Jonas Edlund.
Att han själv är en pro som kan
sporra och träna ungdomar till stordåd
behöver knappast påpekas.
Även medlemmarna i hans nya
klubb, Flommens GK, kan känna sig
inspirerade. Enligt Edlund är golfen
mycket enklare än vad många gör det
till. Det känns som ett gott råd.
18 anders israelsson

13

matz evensson

matz evensson golf academy
sluta gissa! Matz Evenzon var med
på denna lista även senast den gjordes,
2004. Utvecklingen har fortsatt.
Mycket tack vare ny teknologi.
”Nu kan en pro ta reda på allt om
sin elevs sving, närspel och utrustning.
Nu vet vi, nu kan vi sluta gissa. VI kan
se vad som verkligen fungerar och
ska kunna förklara det på ett enkelt
sätt. Kraven på oss borde numera vara
mycket högre. Varje elev som verkligen
vill bli bättre ska också bli det efter att
ha arbetat med sin pro.
Annars pengarna tillbaka?
”Ja, jag tycker det.”
Även 2011 kommer Evenzons golf
akademi att ha sin bas i Nynäshamn.
Därefter är han redo att arbeta för sin
akademi på Frösåker, klubben där det
började mellan 1988 och 1995.
14

viktor gustavsson

haninge golfklubb
när det handlar om närspel.

3 8 Golf Digest

juni

Sveriges bästa protisdag.indd 38

15

henning lundström

ale golfklubb
”The golfing machine” är boken

som för golfen har betytt mer än
mycket annat. Boken som skrevs av
Homer Kelley har inspirerat flera trä
nare och gurus att förstå fysiken och
geometrin i golfsvingen. Bland andra
Henning Lundström, auktoriserad med
en ”master degree” i ämnet.
”Sedan har jag analyserat och
ifrågasatt den information jag fått från
andra tränare och satt ihop detta till
min egen metod för att förstå och lära
ut en golfsving”, säger han.
En spelare som förstått är Rikard
Karlberg som med Lundströms hjälp
har tagit sig ut på Asien- och Europa
touren.
Sedan 1998 är Lundström pro på
Ale Golfklubb utanför Göteborg.

16

pO dahlman

fors & Dahlman golfakademi
vallda G&CC/varbergs gk
en lektion, tack! 40 minuter borde
räcka, och sedan är svingen fixad.
Nej, gå inte till PO Dahlman om du
tänker så. För att få kvalitet handlar det
om att ge sig själv gott om tid och få
en tydlig handlingsplan av en pro med
engagemang.
En instruktör som tack vare bra
kommunikation kan göra saker
och ting lite lättare. En pro som PO
Dahlman.
Som sjuåring vann han på Rya, som
collegestudent blev han Ohio State
Champion (som Nicklaus också blev).
Som tränare startade allt 1991.
Först i Mölle, sedan i Delsjö där Linda
Wessberg blev hans spelare. I dag
kombineras jobb i Varberg och på Fors
& Dahlman Golfakademi.
17

jonas edlund

flommens golfklubb
från och med 2011 är klassiska
Flommen ute på Falsterbonäset Jonas
Edlunds hemmaklubb och arbetsgi
vare. I en framtidsvision kan vi se ett
stort gäng ungdomar ute på Flommen
med siktet inställt att vinna lag-SM och
gå vidare till ett proffsliv.
Det är åtminstone var Jonas Edlund

19

john grant

pga of sweden national
han har tillgång till en av vårt lands
bästa studios för golfträning på PGA of
Sweden National i Bara i Skåne.
Efter 22 år på Ystad GK tackade han
ja till jobbet hos PGA. Om någon var
beredd att ta sig an den utmaningen
var det den erfarne John Grant som
älskat golfspelet sedan den första
rundan på Greenburg Golf Club i
Skottland 1973.
1976 fick han sitt första jobb på
Tulliallan GC. Han gjorde även en sats
ning som spelare och vann bland annat
Hampshire PGA Championship 1981.
Efter jobb på Alloa, Waterlooville, Ports
mouth Golf Centre och WhiteField GC
flyttade han till Ystad.
”Jag älskar fortfarande att spela,
och det är under spelets gång man
mest utvecklas som både tränare och
spelare”, säger han. Sedan nämmer
han samtalen med sin kollega Mark
Dewdney på Bokskogen.

s

Victor Gustavsson, pro på Haninge,
har på ett unikt sätt fascinerats av det
spel som ännu kostar oss mest slag ute
på banan, närspelet. Han samarbetar
med bland andra Henrik Lundqvist
och ansvarar för närspelsundervis
ningen för andra PGA-tränare i Sverige,

Danmark, Finland, Norge, Schweiz...
Alexander Norén är ett av tourproffsen
som tar del av hans kunskaper inom
närspel och puttning.
”När jag först förklarat vad spelet
går ut på börjar jag från greenkanten
och går bakåt. Grunderna ger en bra
bas, att svinga på ett korrekt plan så att
kroppen, armarna och händerna blir
synkroniserad för att få en bra bollträff
och en bra flykt på bollen.”

halmstad golfakademi,
anders fortsätter framgångsrikt att
leda ett koncept som gör Halmstad
Golfakademi på Haverdals GK till en av
vårt lands främsta för golfträning.
”Golf som Helhet” är den röda
tråden i arbetet. Här får vi hjälp med
spelets alla delar, från fysisk screening
till idrottspsykologi, taktik, strategi,
custom fitting och puttning. Med
tanke på detta vill Anders gärna nämna
kollegorna Fredrik Wetterstrand, Olle
Karlsson och Andreas Larsen.
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gunnar mueller

sturup park golf
vem är bäst? När Gunnar Mueller får
en fråga som denna kan vi förvänta oss
ett intressant svar av en av våra mest
erfarna och kunniga golfinstruktörer:
”En kvinna eller en man som är trygg
i sin roll men inte slår sig till ro på gamla
meriter. En person som ger allt av sin
pedagogiska förmåga och sin personliga touch till såväl den sporadiska som
seriösa golfaren.
Att vara golfpro är ett svårt jobb. Det
kräver mer än arvode och engagemang. Lite som ett kall.
Den som är ärlig, förtroendegivande
och taktfull. Har du tålamodet kan du
även ge eleven tålamodet.”
För enkelhetens skull kan vi här säga
att detta skulle kunna beskriva Gunnar
Mueller.
Men själv säger han att han känner
sig allt mer osäker på det här spelet...
Som spelare var Gunnar vår svenske
pionjär på olika tourer på 1970-talet. En
av hans oförglömliga minnen var mötet
med Ben Hogan på Mr. Hogans kontor.
”Den 5 oktober 1988”, tillägger
Gunnar.
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fredrik wetterstrand

haverdals golfklubb
Scandinavian school of golf
tankar om golf. Att det för Fredriks
del handlar om mer än att slå vackra
slag på drivingrangen vet vi som läst
hans böcker och lektionkrönikor i Golf
Digest.
Fredrik kunskaper inom idrottspsykologi, pedagogik, närspel, puttning,
strategi, golfens helhet, har gjort
honom till en populär pro och coach på
bland annat Haverdals GK, golfgymnasiet och Swedish Golfteam.
De som tränat med Fredrik får, kort
och gott, en ökad förståelse för spelet,
och bollen går lite lättare i hål.
22

rickard thörnqvist

gullbringa golf & cC
från och med 2011 är arbetsgivaren
Gullbringa. Efter nästan 20 år i Skövde
har Rickard funnit en ny roll i i en klubb
med stolta traditioner.
”Jag skulle ha kunnat fortsätta i
Skövde i 20 år till – men det här är
verkligen lockande. Här kan jag helt
ägna mig åt golfen, åt att ge lektioner
till eliten, juniorerna, klubbens alla
medlemmar”, säger Rikard.
Rikards arbetar med helheten där
rätt fysik och mentala styrka ska skapa
elevens optimala teknik.

”Jag tror mycket på att jobba i
nätverk för att nå utveckling. Det är
otroligt svårt att vara expert på alla
delar”, säger Carl.
Hans eget huvudfokus är svingteknik, närspel och greenläsning. Han
inspireras av dem som vänder på varje
liten sten för att vilja ta reda på allt
inom ett ämne.
”Jag är glad att få jobba i en tid
när golfen behandlar sig själv som
idrott och vetenskap. Nästan dagligen
slås det hål på myter om spelet och
svingen. Vill man hänga med så gäller
det att vara vaken.”
Delsjös medlemmar ska inte behöva
missa något .

Peter Brattberg, Hulta Golfklubb, är en av
flera unga svenska golfpros som kör så det
ryker och brinner av iver att få veta mera.

Naturligtvis fortsätter den på olika
sätt. Dagligen.
”Intresset för att lära sig nya saker
växer ju hela tiden. I princip varje dag
söker jag information om spelet via
böcker, golfforum, YouTube, bloggar,
med mera”, säger Peter.
Medlemmarna på Hulta GK – Peters
klubb sedan 2009 – kan känna sig
trygga i vetskapen att de fått en pro
som brinner av engagemang att
utveckla deras golf.
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Carl gustavsson

lagans golfklubb
23

carl magnusson

delsjö golfklubb
en enda tränare kan inte göra allt. När
Carl talar om sin golffilosofi känns det
som att man bör söka sig till alla de 25
på den här listan.
Och till hans kollegor på Delsjö – till
pros med unika kompetenser inom
varsitt område:
Carl Magnusson är en av dem som för Delsjös stolta traditioner vidare. Sedan 2007
har han arbetat för Göteborgsklubben.
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peter brattberg

”Jo, jag misstänker att jag är på väg att
bli golfknarkare”, säger Peter Brattberg.
Den meningen beskriver enklast
hur en alldeles galen nyfikenhet driver
Brattberg framåt.
Han är ännu ung, 28 år, och började
spela golf som 13-åring på Mölndals
GK 1996. Tränarutbildningen startade
2005 och avslutades 2008.

med tanke på en kollegas ord om
Calles kunskaper är medlemmarna i
Lagans GK att gratulera.
”Han är extremt kunnig inom
alla områden och har förmågan att
tänka utanför ramarna i en sagolik
kombination av helhet och detaljer.
Dessutom får han ihop det till något
begripligt och användbart för alla
kategorier av golfare.”
Det låter som ett nytt skäl till att
boka en lektion hos en pro! ♣

hulta golfklubb
det är lika bra att erkänna...

SÅ GJORDE VI LISTAN

brinner för golfen, har en vilja att utveckla

Rikard Fors och PO Dahlman:

Fredrik Jendelid: arlandastadgolf.se

att göra den var naturligtvis bland det

både sig själv och sina elever, och de kan

www.forsdahlman.se

Matz Evensson: www.nynashamnsgk.se

svårare vi kan utsätta oss för. Ingen pro är

hjälpa både medelgolfare och elitspelare

Christian Härdin och Johan Andersson:

Viktor Gustavsson: www.haningegk.se

rätt för alla, den som passar just dig finns

att bli bättre golfare.

www.barsebackresort.se

Henning Lundström: www.alegk.com

Henrik Lundqvist:

Jonas Edlund: www.flommensgk.se

www.henriklundqvistgolf.com

Anders Israelsson och Fredrik

Marie Wennersten-From:

Wetterstrand: www.custom-fitting.se,

förhoppningsvis på din hemmaklubb.
Ett viktigt kriterium är att pron på
listan är verksam i Sverige och har en

Omfattande intervjuer med kollegor
och spelare har legat till grund för listan.
Syftet med listan är att inspirera till

bas på en svensk golfklubb eller akademi.

träning. Att själv skapa sig en nära relation

www.wennerstenfrom.se

www.haverdalsgk.com

Instruktörer som Pia Nilsson, Henri Reis,

med sin pro är naturligtvis det bästa sättet

Fredrik Eliasson: www.karlstadgk.se

John Grant: pgaswedennational.se

Staffan Johansson och Patrik Jonsson

att förbättra det egna spelet.

Katarina Vangdahl: www.ombergsgolf.se

Gunnar Mueller: www.sturupparkgolf.se

Lars Hägglund: www.woodlands.se

Rickard Thörnqvist: www.gullbringagolf.

för bokning av kurser, lektioner eller

Daniel Bäck: www.dbgolf.se

se, Carl Magnusson: www.degk.se

är att de har ett stort helhetskunnande

föreläsningar finns informationen på

Lasse Evertsson: www.oigk.se

Peter Brattberg: www.hultagk.se

om spelet. De sätter människan i fokus. De

följande hemsidor:

Hans Bergdahl: www.niblickgolf.se

Carl Gustavsson: www.lagansgk.se

(SGF) finns därmed inte med på listan.
Det gemensamma för de 25 på listan

40 Golf Digest

juni

Sveriges bästa protisdag.indd 40

Om du vill veta mer om de 25 valda

201 1

2011-05-11 14.27

