Möt Evelina Johnsson 14 år, klubbmästare på väg till Skandia Tour
Jag träffar Evelina en solig eftermiddag i slutet av mars 2017 på drivingrangen på DegebergaWidtsköfle Golfklubb. Sommargreenerna har just öppnat och golfarna har börjat hitta ut till
träningsområdet och banorna. Juniorerna har sitt första vårläger i påskveckan och startar
sedan sin träning med Pro Måns Lundberg på lördagar och på egen hand måndagar. Men
under golfsäsongen räcker inte det för Evelina som lägger ner mycket tid för golfträning och
spel på klubben.
Under vintern fick klubben en fråga från Evelina och hennes familj om möjligheten att
installera belysning i träningsskjulet. Vi sökte och fick bidrag från Golfförbundet och fixade
belysning med hjälp av en av våra sponsorer.
Vad kommer elljuset att betyda för dig och ditt fortsatta golfspel?
Belysningen fungerar jättebra och det kommer att bli kanon till hösten! När jag får
moppe-kort kommer jag att kunna ta mig till
klubben själv. Vi bor i Furuboda så jag har
inte så långt att köra. Jag hyr skåp på
klubben så jag behöver inte släpa på
utrustningen. Jag kommer att kunna fixa en
hel del träning på egen hand, även lite
senare på kvällen!
Du tränar mycket – hur mycket golfträning blir
det?
Under sommaren tränar jag sex till sju dagar
per vecka när jag är ledig från skolan. Under
terminerna två till tre gånger i veckan, mer ju
ljusare dagarna blir. Juniorträningen börjar
till påskhelgen med upptaktsläger och sedan
blir det träning med PRO måndag och lördag.
Resten på egen hand. Sedan spelar hela
familjen på helgen. Alla spelar golf, Pappa
Morgan, Mamma Madeleine och lillebror
Christian – alla spelar!
Hur länge har du tränat och spelat golf?
Fyra år blir det till hösten. Lillebrorsan drev på! Han tyckte det var jätteroligt så hela
familjen började spela. Efter två år började det lossna för mig och 2016 föll mycket på
plats och jag gick ner till handikapp 16,6 under hösten! Jag vann KM i juniorklassen och
hade bra placeringar i flera andra tävlingar. Golfen på torsdag eftermiddag med
damerna är veckans regelbundna tävling.
Jag förstår att skolan är viktig. Hur går det att kombinera med golfen?
Utmaning! Jag vill prestera bra i skolan och försöker kombinera skola och träning. Det är ett
pyssel! Det finns dagar då jag slutar tidigare och då försöker jag komma till banan om
föräldrarna är hemma! Än så länge får jag åka med Mamma eller Pappa!
Håller du på med andra idrotter också?
Nej, egentligen inte. Jag har dansat lite innan jag började med golfen, men bollsporter är
annars inte min staka sida!

Klubbmästare Junior! Hur känns det och har du blivit uppmärksammad?
Jag fick applåder på årsmötet och min lillebror kom
ju två i KM så vi firade lite hemma också. Känslan
att sätta putten på 18:e hålet och vinna tävlingen
kommer jag att minnas länge!
Hur tänker och drömmer du om din framtid inom
golfen?
Målet i år är definitivt att komma under hcp 15 och
jag siktar naturligtvis så långt ner mot 10 som
möjligt. Jag har betalat Skandia Tour avgiften och
kommer att spela touren. Går det bra får jag
kanske spela finalspelet också! Golfgymnasium har
jag tänkt på lite, men definitivt inte bestämt än!
Kanske plugga utomlands vore häftigt, men vi får
se. Jag spelar golf för att det är så fantastiskt roligt.
Har jag kommit över en tröskel så blir det ännu
roligare. Vi pratar ju golf hemma vid middagsbordet
och vi tittar gärna på golftävlingarna som sänds på
SVT. Läxor
och annat
skoljobb tar
mycket tid och jag vill nog plugga på och tror jag vill ha
en framtid inom kanske ekonomi och känna att jag gör
nytta! Jag tycker om träningsmöjligheterna på
Degeberga-Widtsköfle Golfklubb, och vi kan gå ut på
banan när vi känner för det – det är så bra och kanske
lite unikt för oss!
Evelina fyller några hinkar bollar och drar med
bestämda steg ut mot rangens utslagsplatser. Mamma
Madeleine skall gå på damernas upptaktsmöte så
Evelina får nån timma att nöta bollar på egen hand.
Jag råkar se det tresiffriga saldot på Solo-kortet när
Evelina hämtar bollar i bollmaskinen och inser att jag
pratat med en mycket målmedveten tjej som älskar att
träna och spela golf. Det var verkligen inte bättre förr!
Evelina är beviset att framtiden är bäst!
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