
Hur	man	tar	sig	in	på	

LPGA Tour
LPGA	Qualifying	School
LPGA	Qualyfing	School	består	utav	3	steg.	Förra	året	behövde	
man	placera	sig	topp	60	för	aE	få	gå	vidare	Fll	steg	2,	sedan	
topp	80	för	aE	får	spela	Steg	3.	Topp	20	spelarna	vid	steg	3	får	
fullt	LPGA	spelar	kort	för	näst	kommande	år.	Om	du	har	gjort	Q-
School	Fdigare,	och	har	bra	ranking,	kan	du	bli	placerad	på	steg	
2	eller	3.	I	år	förväntas	det	bli	eE	rekord	antal	som	deltar	i	steg	
1.	Förra	året	deltog	ca	300	spelare.	

LPGA	Symetra	Tour
Symetra	är	LPGAs	under	tour	(motsvarande	Web.com	på	PGA	
touren).	Placerar	man	sig	topp	10	på	pengar	listan	vid	slutet	av	
säsongen	för	man	fullt	LPGA	tour	kort	för	kommande	år.
	
Monday	Qualifier
Även	om	Monday	Qualifier	inte	ger	dig	eE	fullt	tour	kort,	så	är	
det	en	väg	in	aE	få	spela	en	LPGA	tävling.	Monday	Qualifers	
spelas	på	eE	antal	utvalada	LPGA	tävlingar	under	året,	bästa	två	
scorerna	får	en	plats	i	starWältet.	
	Sponsor	Exemp?ons
Det	finns	allFd	en	möjlighet	aE	få	spela	i	en	LPGA	tävling,	genom	
aE	kontakta	tävlings	ledningen.	Vanligtvis	har	tävlings	ledningen	
två	platser	dom	kan	ge	ut.	

Något som jag gör innan varje runda  
är att alltid putta korta puttar som jag 
vet att jag sätter. Jag snackar om 30 till 
40 cm puttar.  Genom att att jag 
klarade dagens första utmaning på 
golfbanan, sätter jag en postiv känsla i 
rullning. En lätt övning som boostar 
ens energi och ger en känsla av 
kontroll.. Den mentala inställning där 
ute på banan är allt, så varför inte 
redan från börja, innan du ens går ut,  
ställa in dig på den mentala frekvens 
att du kan.  

 

Rebecka 
Surtevall		

Så här gör jag

RSurtevall

Surtevall

INSPIRATION THE SECRET TED TALKS FRAMGÅNGSPODDEN SOMMARPRAT

Bok och Film 
Rhonda Byrne är författaren 
bakom fenomet  “The 
Secret”. Finns både i bok 
och film format. Konceptet 
“The Secret” bygger på att 
det finns en universial kraft 
som vi alla kan dra nytta av.

Topp 3
Kelly McGonigal: How to 
make stress your friend
Amy Cuddy: Your body 
language shapes who you 
are
Randy Pausch: The “Last 
Lecture” (finns på 
YouTube)

Topp 3
Per Holknekt, Avsnitt 52
Jan Carlzon, Avsnitt 55
Fillipa Salomonsson, Avsnitt 
43

Kjell Enhager
Sommaren 2015 gästade 
Enhager P1, ett program 
fullt med tänkvärda citat 
och positivt tänkande. 
Enhager bjuder på 
historier från sin karriär 
som ledarskapskonsult 
och golfcoach.

Golf
Vanligtvis tränar jag golf 5-6 dagar i veckan, 
mellan 4-6h per dag. Under tävlings veckor 
kan det variera beroende på veckans 
utmaningar och konditionen av golf banan. 
Under varje tränings tillfälle brukar jag 
försöka variera mellan så många olika slag 
som möjligt. Det är sällan man får slå samma 
slag två gånger väl ute på banan, så varför 
göra den under träningen.   

Fys
Jag tränar på ett Preformance Gym som 
heter Better Every Day, Lydia Ko tränar 
också där. Jag kombinerar deras workout 
klasser med yoga, zumba och löpning. 
Tränar 4 gånger i veckan. 

Kost
Tre måltider och 2-3 mellanmål per dag. 
Försöker köpa bra råvaror som är närodlade 
eller ekologiska.  

Utrustning
Om du är seriös med din golf, ta dig tid att 
investera i rätt grejor som passar dig och din 
sving. Bry dig inte om den sensate hypen.

Återhämtning
Försöker sova mellan 7 till 8 timmar per natt. 
Har använt mig utav ett FitBit de senaste 
månaderna, perfekt för att hålla koll                      
att jag får den sömn jag behöver. 

Fritid
Tv serier, skype dejter med familj och 
kompisar, och prova på nya saker i Orlando 
med kompisar.  Lyssna på ett avsnitt “På 
Minuten” är också alltid lika trevligt. 


