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Med mer än tre decenniers erfarenhet som bl a professionell golfspelare, instruktör,
banarbetare, ledare, banutvecklare och klubbdirektör är jag en av ytterst få i
golfsverige som kan påstå sig besitta en helhetskompetens inom golf. Att jag har en
passionerad kärlek till golf är ingen överdrift. Min mångåriga erfarenhet som TVkommentator och från coaching, av bl a svenska golflandslag, medverkar till att jag
kan få ut mitt budskap på ett effektivt sätt.
AN ST ÄLLNING A R & ERFARE NH E TER
Golfkonsult — 2014-nutid

Sedan augusti 2014 har jag framförallt verkat som golfkonsult via mitt egna bolag
Magnus Sunesson Natural Golf AB. I denna roll hjälper jag golfklubbar att optimera
sin verksamhet. I de flesta fall är det banan som utvecklas, optimeras och
kvalitetssäkras. Banan anpassas för alla kategorier golfspelare. Flera kunder vill ha mer
snabbspelade banor. Några vill ha tydligare och mer definierade hål. Alla vill få ner
skötselkostnaderna men samtidigt få en bättre kvalité på spelytorna. Jag hjälper
klubbarna med detta och kan stoltsera med 100% kundnöjdhet. Trettiotre klubbar har
till dags dato anlitat mig. På min hemsida www.golfkonsult.com finns bl a en liten skrift
jag skrivit om utveckling av golfbanor.
Greenkeeper på Rya Golfklubb - april 2019 till oktober 2019
Greenkeeper på Barsebäck G&CC - april 2017 till september 2017

För att ytterligare förkovra mig inom banskötsel fick jag under Bevan Tattersals
ledning jobba med allt inom banskötsel under sommaren 2017. Barsebäck
arrangerade Scandinavian Masters och Lag-SM där jag under bägge tävlingarna hade
en ansvarsfull roll gällande klippningen av banan. Initierade och genomförde nya
klipplinjer på några hål på Masters banan. Hålen blev mer definierade och visuellt
mer tydliga till medlemmars och gästers glädje.
VD Rya Golf AB, Klubbchef Rya Golfklubb — 2012-2013

I april 2012 tillträdde jag befattningarna ovan. Jag hann uträtta väldigt mycket positivt
för klubben under 1,5 år innan jag tyvärr blev sjuk. Organistationen var dessvärre inte

optimal. Numera finns dock den organisation jag föreslog. Har massor med referenser
från min korta tid på Rya som kan vidimera allt positivt som hände på klubben.
Kommentator Viasat Golf — 2007-2012

Kommenterade framförallt spelet från Europa-touren men gjorde även några
tävlingar på PGA-touren i USA, bl.a. US Open. Mellan 18 till 24 tävlingar per år
kommenterades av mig. Bra kommentering kräver en hel del research och det var inte
ovanligt med 15 timmars förberedelse för tävlingar jag inte var bekant med. Fick
mycket beröm för mitt sätt att kommentera där jag fokuserade på själva spelet blandat
med humor och fakta.
Banarbetare Vasatorps Golfklubb — 2009-2011

De veckor jag inte kommenterade tävlingar fick jag möjlighet att hos Bengt Börjesson
(banchef Vasatorps Golfklubb) lära mig det mesta om banskötsel från grunden. Jag
har gjort de flesta moment som ingår i skötseln av en golfbana och har fått en bra
helhetssyn för vad som krävs för att sköta en golfbana. Inte enbart banan vill jag
tillägga, Vasatorp är en av de största anläggningarna i Europa med 54 hål, stort
träningsområde, stort klubbhus och intilliggande områden såsom infart, parkering och
klubbhusområde. Jag har stor nytta av allt jag lärde mig på Vasatorp.
Comeback-försök som golfspelare — 2005-2006

Försökte mig på en comeback som spelare då jag fått en del insikter om mig själv och
spelet i mitt arbete som coach och tränare. Vann Skåne Open 2005 före alla
ungdomar vilket jag fortfarande är stolt över.
Coach Hello Sweden Future Team — 1999-2004

Tillsammans med Tomas Kaiser (ägare Hello Sweden) tog jag initiativ till denna
satsning på nyblivna professionella spelare. Första laget bestod av Henrik Stenson,
Peter Hansson, Christian Nilsson och Christian Pettersson. För de tre förstnämnda har
det gått ganska hyfsat. Jag hjälpte spelarna med allt möjligt och jobbade nära
spelarnas egna tränare och var bl.a. deras ögon ute på tävlingar.
Coach Svenska Golfförbundet — 1995-2002

Började med att vara assisterande kapten för pojklandslaget 1995. Jobbade sedan med
de flesta landslag under mina åtta år på golfförbundet. Under mina tre sista år var jag
ansvarig för en satsning på professionella spelare med målsättningen att få ut fler
herrar och damer till högsta Europanivå. Var med i ledningsgruppen på idrottssidan
under ledning av Pia Nilsson och sedermera Peter Mattsson.
Head Pro Drottningholms Golfklubb — 1995-1998

Efter min aktiva spelarkarriär fick jag anställning som Head Pro på Drottningholm.
Jag skötte framförallt utbildningen av golfspelare men jobbade även nära klubbens
intendent Benkt Svederman med utvecklingen av klubben. Var bl.a. med att ta fram
en 10-års plan för utvecklingen av banan. Byggde upp en bra juniorverksamhet och
bidrog till en lektionsbenägen miljö bland medlemmar och gäster. Min lektionsbok var
i stort sett fulltecknad i fyra år.

Professionell tourspelare — 1982-1994

Började på dåvarande SGT, Swedish Golf Tour, och vann min första professionella
tävling Maggi Cup på Söderåsens GK 1984. Vann totalt fyra SGT-tävlingar. Fick min
licens till Europa Touren 1986 och spelade där fram till 1994 med undantag för 1989
då jag spelade i Sverige och vann hela Order of Merit. Bästa placering på ET är
några 4:e platser samt en 12:e plats i British Open 1991.
Representerade Sverige i Europcar Cup 1986 samt en match mot Irland, England och
Frankrike på Martinique 1988.
FÖRTROENDEUPPDRAG

Styrelseledamot i Golffrämjandet sedan 2013.
Styrelseledamot i SGT AB. 1995-1996
UTBILDNINGAR & KURSER

Två terminer 3-årig ekonomisk linje 1981
Empirisk forskning från 1982 till dags dato.
Kommunikation och ledarskap. Utbildare Claes Ridell 1994
Presentationsteknik. Utbildare Claes Ridell 1994
STU-kurs. Specialtränarutbildning. Utbildare SGF & PGA. 1995-1996
NLP Steg 1. Neuro Lingvistisk Programmering. Utbildare Truls Fleiner & Jorunn
Sjöbakken 1996
NLP Steg 2. Kommunikation och Förändring. Utbildare Fleiner & Sjöbakken. 1997
PGA´s utbildningsvecka 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 och 2004.
PGA Syds utbildningsdagar vid ett flertal tillfällen.
Krishantering. Utbildare Riksidrottsförbundet. 2002
Intuitionens påverkan. Utbildare Fredrik Praesto. 2002
Revenue Management. Utbildare Fredrik Örnrup. 2012
SPRÅK & ÖVRIGT

Talar förutom svenska, engelska och danska mer eller mindre flytande.
Startade Magnus Sunesson Natural Golf AB 1991.
Medlem i Svenska PGA. Professional Golfers Association.
Hade Kjell Enhager som personlig coach i tre år under min tid som spelare.
Författare till boken Svensk Golfträning - Spelstrategi och Taktik. 2000 SISU
Idrottsböcker.
Författare av manus och medverkan i Active Golf. Instruktions DVD & CD-ROM. 03.
Radiokommentator på Solheim Cup 2003.
Produktutvecklare för Stadium 2001-2004 då vi tog fram det egna golfmärket 4D.
Ansvarig för Jesper Parnevik Golf Camps under tre år.
Landslagsspelare pojk, junior och herr innan jag blev professionell.
Representerat Sverige i YJVM 1980, YJEM 1980, JEM 1981 samt en
Kontinentmatch i Seniorlandslaget 1982.
Har hållit ett 50-tal föreläsningar om olika ämnen inom golfen under årens lopp.
Mottagare av LISA-medaljen två gånger. Landskronas bästa idrottare.
Svensk Mästare i hickorygolf 2015 och 2016
Hcp 0,5

Innehar en av Svenska Golfförbundets högsta utmärkelser, Elitmärket.
Gift med Julie Sunesson och har tre döttrar. Elvira 30, Olivia 28 och Signe 10.
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