INTERVJU

magnus sunesson

BRINNER

De presterade på tourerna, cashade in miljoner och jagades av fans och media. Men i takt med att
konkurrensen blev hårdare, segrarna färre och åldern tog ut sin rätt lades golfklubborna på hyllan. Vad
gör de idag? Golfbladet har mött Magnus Sunesson, ett av våra före detta proffs som skapat sig en ny
karriär.
TEXT: JENNY OLSSON
FOTO: MICKAEL TANNUS

ÄNNU FÖR

GOLFEN
26 GOLFBLADET/DECEMBER 2014

GOLFBLADET/DECEMBER 2014

27

FOTO: PRIVAT

Det var oerhört kul och utvecklande, berättar Magnus.
När Landskrona golfklubb sedan blev utvald som kvalbana inför Scandinavian Enterprise Open (idag Nordea
Masters) som skulle spelas på Vasatorps golfklubb 1978,
började han drömma om en proffskarriär.
– Det kom en massa amerikaner till klubben, namnkunniga spelare med fräcka klubbor och fräcka kläder och
vi tyckte ju det var skitspännande. Det var där som det
började näras en liten dröm. Sedan bestämde jag mig när
jag var 16 år, hoppade av gymnasiet efter ett år och efter
att ha diskuterat med mina föräldrar, och flyttade till Spanien för att satsa.
Under det tidiga 80-talet blev Magnus en av de unga
framtidshoppen i ”det svenska golfundret” som fostrade en
rad lysande golfspelare: Mats Lanner, Anders Forsbrand,
Jesper Parnevik, Ove Sellberg och många fler. Under den
här tiden utvecklades svensk herrgolf oerhört snabbt, inte
minst tack vare bildandet av Svenska Golftouren 1984 då
alla blev professionella och direkt började sätta sig i respekt ute i Europa. Eller inte …
– När vi svenskar kom ut på touren var vi nog de första som tränade kroppen och var noga med vad vi stoppade i oss. Vi hade ju lärt oss hur man skulle göra,
äta och träna fys. Men vi fick ju gliringar av engelsmännen som inte alls fattade vad vi höll på med.
Idag är det här självklart för alla tourproffs men
då tyckte folk att vi var knäppa
Det stora genombrottet kom 1984 när Magnus som tjugoåring vann sin första proffstävling. Men till skillnad från andra framgångsrika svenskar uteblev de riktigt stora segrarna.
– Jag fick kämpa precis som alla andra, sedan var det vissa som kom längre resultatmässigt. Lanner och Forsbrand och andra har ju

5 SNABBA MED MAGNUS
Driver eller järnklubbor:
Järnklubbor
Shorts eller långbyxor: Långbyxor
Ruff eller bunker: Bunkar
Strand eller stad? Stad
Julgran eller kokospalm?
Julgran, alla gånger!

långt fler meriter än jag som aldrig vann på Europatouren.
Men vi sporrades av varandras framgångar. Jag var nära
att slå igenom 1992 då ledde jag Volvo PGA Championship inför sista rundan på Wentworth. Jag trodde själv att
jag skulle vinna men folk bakom gjorde väldigt bra resultat och gick förbi. Trots att jag spelade fantastisk golf och
blev fyra så lämnade jag tävlingen nedtryckt och besviken,
det minns jag än idag. Jag tolkade det som hände på ett
sätt som gjorde att jag inte växte av framgången, i stället
krympte jag. Två år senare slutade jag spela tävlingsgolf;
egentligen borde jag kanske varit någon annanstans karriärmässigt. Det försöker jag lära adepter idag, hur viktigt
det mentala är.
Varför bestämde du dig för att lägga av?
– På grund av att jag inte tyckte jag utvecklades så som
jag ville. På den tiden hade jag småbarn och reste väldigt
mycket. Jag saknade mina flickor som då var tre och fem
år gamla. Flygbiljetterna på den tiden var mycket dyrare
än de är idag så för att hålla nere kostnaderna var man ju
tvungen att flyga direkt från tävling till tävling och inte
åka hem emellan, säger Magnus.
KONSTEN ATT BÖRJA OM

Att som elitidrottare sadla om till ett ”Svensson-liv” när
karriären tar slut kan vara förenat med ångest och en
känsla av att inte längre vara behövd. Man hamna i ett
vakuum utan att veta vad man ska syssla med i stället; om detta har en rad före detta idrottsstjärnor vittnat. Några av dem har bytt karriär och bransch helt.
Andra har stannat kvar i idrottsvärlden, till exempel
medeldistanslöparen Maria Akraka som bland annat
arbetar med att hjälpa före detta elitidrottare med just
karriärväxling.

Magnus Sunesson och Teddy Melén
på Lydinge ska utveckla golfbanan
med fokus på spelglädje

S
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– Fokus är spelglädje och spelvänlighet, för att passa
spelare med högre handicap bättre. Men utan att banan för
den sakens skull blir mindre intressant för elitspelaren. Vi
vill öka spelglädjen för alla typer av spelare, och att banan
ska upplevas mer definierad. Bland annat justerar vi klipplinjer och bygger om vattenhinder och bunkrar. Tydlighet
och definition är en viktig aspekt. Det här är ett långsiktigt
arbete och projektet kommer att löpa på under några år.
FOTO: PRIVAT

Magnus med Jakob Stenberg, sin
ständige partner i Omegaslaget.
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ju år som Europatourproffs. Fyra år som head
pro på Drottningholms Golfklubb. Tio år som
coach och ledare åt landslaget. Och så sex år
som tv-kommentator och närmare två som vd
och klubbchef på Rya Golfklubb.
Man skulle kunna säga att han har vigt sitt
liv åt golfen, Magnus Sunesson. Denne ständigt aktuelle
golfambassadör kan numera skriva en ny titel på sitt visitkort: golfkonsult.
– Under sommaren drog jag igång mitt bolag igen där
jag arbetar som konsult inom framförallt banutveckling.
Jag hjälper golfklubbar att utveckla sina anläggningar, både
genom att ta ett helhetsgrepp över verksamheten men också att hjälpa greenkeepers med specifika frågor, till exempel genom att göra specifika jord-, gräs- och vattenanalyser
och se vad man behöver tillföra gräset eller minska på. Men
jag jobbar inte som en regelrätt golfarkitekt, snarare är jag
en som vill spara pengar åt klubbarna. Ett av hans senaste
projekt är Lydinge Golf Resort utanför Helsingborg, där
Magnus tillsammans med klubbens egna pro Teddy Melén
fått uppdraget att utveckla banan. Lydinge som byggdes
och drivs av familjen Gibrand sedan 2004 storsatsar för att
skapa multifunktionell anläggning med golf som huvudattraktion. Den första etappen med nytt klubbhus med uthyrningsrum, restaurang och bar är redan klara; 2016 ska även
ett nytt hotellkomplex i två och ett halvt plan så klart.
Men även mästerskapsbanan är i förvandling. Målet är
att förändra banan som ursprungligen ritades av Åke Persson och hans son, förre Europatourproffset Magnus Persson-Atlevi – i enlighet med den designfilosofi som då dominerade, dvs. lång och krävande för duktiga spelare – och
göra den mer tillmötesgående för medelgolfaren.

Tillsammans med familjen Stenberg
på Prestwick.

Parallellt med Lydinge arbetar du just nu som konsult
åt Rya med framtida projekt. Vad driver dig i din roll?
– Att göra folk glada, att optimera golfupplevelsen. Golf
ska vara kul! En bra golfbana är rik på upplevelser, det ska
vara trevligt att gå där, man ska uppleva en härlig miljö och
spela på så fina ytor som möjligt där det heller inte är för
svårt. Att göra ett hål svårt är ingen konst, det kan nog alla.
Att däremot göra det intressant och roligt för alla kategorier
spelare, det är en konst. Det är en uppgift jag gärna tar mig
an, säger Magnus.
TROGEN GOLFEN

Född och uppvuxen i Landskrona var det på Barsebäcks
golfklubb Magnus slog sina första slag. Då var han åtta
år gammal och brukade hänga med en jämnårig kompis
och dennes pappa som var medlem där. Killarna lekte och
badade i poolen på klubben medan pappan spelade, och
när han kom in för att äta lunch lånade de hans klubbor
och testade.
– Eftersom jag tyckte det var roligt så började jag cykla
ut till Landskrona golfklubb som låg femhundra meter
från där vi bodde. Vi var nog 25 killar i ungefär samma ålder som träffades där hela sommarloven och efter skolan.

”

NÄR VI SVENSKAR KOM UT PÅ TOUREN VAR
VI NOG DE FÖRSTA SOM TRÄNADE KROPPEN
OCH VAR NOGA MED VAD VI STOPPADE I OSS.
VI HADE JU LÄRT OSS HUR MAN SKULLE GÖRA,
ÄTA OCH TRÄNA FYS.
GOLFBLADET/MAJ 2014
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PERSONLIGT/MAGNUS SUNESSON
Ålder: 50 år
Gör: Konsult inom golfbranschen, pro samt
föredragshållare
Bor: Helsingborg
Familj: Sambo, en gemensam dotter, två
vuxna barn sedan tidigare
Började spela golf: På Barsebäcks golfklubb som 8-åring
Blev proffs: 1982
Hemmaklubb: Rya Golfklubb
Främsta meriter: 5 segrar (svenska
touren), 2 andraplatser, 1 tredjeplats. Vann
Order of Merit på den SGT 1989
Inspelade prispengar i karriären: 3 509
175 kr
Favoritbana: I Sverige Falsterbo, utomlands Sunningdale i England, en oerhört
charmig, vacker och välskött bana i en
härlig miljö.
Förebilder: Ray Floyd och Payne Stewart
Smultronställe: Falsterbonäset. Att bara
gå där nere, utan golfklubbor till och med,
är bensin för själen.
Senast sett på bio: Den nya Alfonsfilmen!
Det var Signes första biobesök.
Intressen: Golf såklart (spelar fortfarande
en hel del), matlagning och så har jag en
liten italiensk ögonsten till bil som jag kör
med under somrarna.

”

ATT GÖRA ETT HÅL
SVÅRT ÄR INGEN
KONST, DET KAN NOG
ALLA. ATT DÄREMOT
GÖRA DET INTRESSANT
OCH ROLIGT FÖR ALLA
KATEGORIER SPELARE,
DET ÄR EN KONST.

För Magnus var det aldrig någon tvekan om att fortsätta på det redan inslagna spåret – golf ligger honom
varmt om hjärtat.
– Jag har arbetat i egen regi inom golf mer eller mindre
hela min karriär. Sedan jag slutade spela professionellt har
jag bland annat läst psykologi och gått tränarutbildning
och specialtränarutbildning med inriktning mot coaching. Jag ger fortfarande lektioner och håller en del föreläsningar, men framöver kommer jag i första hand att satsa
på att hjälpa golfklubbar utveckla sina anläggningar, säger
han.
– Det kan vara av stor betydelse att någon utomstående tittar på anläggningen med andra ögon. Det tar inte
lång tid att bli ”hemmablind”. Inte sällan bestämmer sig
en klubb för en stor ombyggnad helt i onödan. Det finns
så klart anläggningar som behöver det, men innan ett sådant beslut tas bör man optimera och kvalitetssäkra det
som redan finns. Här finns det åtskilliga miljoner kronor
att spara. Det är för många överraskande att man med förhållandevis små grepp kan åstadkomma stor skillnad. Det
blir jag glad av att kunna visa dem.
Åren på Europatouren har utan tvivel gett Magnus en
god förståelse för spelupplevelse, vilket förstås är en stor
fördel i arbetet som bankonsult.
– Jag har ett genuint intresse för design och golfbanor
överhuvudtaget. Jag har spelat massor med kanonbanor i
andra länder och har läst mycket litteratur om bandesign,
så jag har ett bra öga för hur banor kan utformas och förbättras och vad som skiljer ett mediokert hål ifrån ett som
många tycker om. Skönhet är i och för sig subjektivt men
min erfarenhet säger mig att fler spelare tycker om ett golfhål om man tänkt på det ur ett helhetsperspektiv. Att se
de detaljer som ett hål saknat eller behöver och förädla till
det bättre tycker jag är riktigt kul. Det är utmanande att
hitta lösningar som förvandlar banan till det bättre.
Om du tänker tillbaka, vad saknar du mest från din tid
på touren?
– Att få spela golf på fantastiskt skötta golfbanor vecka

ut och vecka in. Det var en ynnest. Vid en Europatourtävling är banan toppad till max, så man blir ju bortskämd
med att spela på fantastisk kvalitet. Mitt allra bästa minne
rent spelmässigt var när jag klarade tourkortet 1986. Jag
hade försökt kvala in till Europatouren redan fyra gånger
innan, så den här gången sa jag till mig själv att ”klarar jag
inte kortet nu så lägger jag av och börjar plugga i stället”.
Då var jag 22 år gammal. Tack vare det beslutet så släppte
det för mig, jag kom fyra i kvalet, klarade kortet och livet lekte. Det var en av mina största dagar i livet, förutom
mina barns födslar.

Pris från:

9995
Exklusive flyg

Vad saknar du inte?
– Att behöva resa runt världen för att uppleva de fina
banorna, att resa var ett jäkla aber.

Spanien Estepona, Albayt Resort/Albayt Beach
Lägenheter 28 dagar, fri golf, & fritt SPA

Om du skulle välja ett helt nytt yrke, vilket skulle det
vara?
– Ja, herregud, vad hade jag gjort då i stället, säger
Magnus och skrattar.
– Det är golf jag kan bäst efter nästan 45 år i golfens
tjänst. Men eftersom du frågar så kanske något inom reklambranschen eller public service. Det skulle vara kul att
jobba med något humorprogram. Inom media hade jag
nog hittat någon karriär.
För golfproffs är ju söndagar speciella, inte minst om
man spenderar dagen med att gå i ledarboll. Hur ser en
riktigt bra söndag ut idag?
– Då blir jag väckt av Signe, snart fem år, och så spelar
vi lite spel innan vi äter en mysig frukost. Sedan går vi ut
och leker och kör med sparkcykeln och gör en lekplatssafari. En familjemysdag är en fin söndag.
Vi närmar oss jul. Vad önskar du dig allra mest i ett
paket under granen?
– En ny pepparkvarn! Jag tycker det är väldigt kul med
matlagning och lagar nästan all mat hemma men min
kvarn är kass, totalt utsliten.

Vårt paket:
- 28 nätter, lägenhet med två sovrum, två badrum,
vardagsrum, fullt utrustat kök, balkong/terrass
- Självhushåll
- El/vatten inkluderat
- Städning och byte av sängkläder 1/vecka
- Obegränsad golf på Estepona Golf*
- Fritt tillträde till SPA
- Fritt tillträde till övningsområde inkl. fria bollar
- SVT World och gratis Wifi på anläggningen "Beach"
*En bokad starttid första dagen, resterande skrivs upp på plats
Avdrag ej golf: -3000:-

Flygpaket med det lilla extra!
Pris från:

Lydinge Golf Resort.

8875
Inklusive flyg

4**** Valle del Este - 6x18-hål - Halvpension - Fri hyrbil - Direktflyg
- Flygresa Arlanda/Kastrup - Alicante t/r - Väska (20 kg) + golfbag (20 kg) - 7 nätter i dubbelrum

www.HereWeGo.se
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Vinterns
mest prisvärda
Long Stay?

E-post: info@HereWeGo.se

Tel: 040 45 63 50

