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Dahlberg och
Svarvar blev
juniormästare
GOLF

Att ha en mamma eller
pappa som är PGA Pro
och som caddie kan
vara en fördel.
I varje fall för Kajsalotta Svarvar och
Kevin Dahlberg som
båda hade sin tränare/
förälder som caddie
när de segrade i PGA
Junior Champion.
– Känns fantastiskt bra.
Det är väldigt kul att
spelet sitter som det ska
och att man kan leverera
en sådan här bra score
på denna banan, konstaterade Svarvar, från
Halmstad Golfklubb, i
en webb-TV-intervju på
pgasweden.com
– En ära att vara första
juniorvinnaren och jag
har haft riktigt kul i dag,
konstaterade Dahlberg
som representerar Flommens Golfklubb.
72 elitjuniorer samlades på PGA Sweden
National för göra upp
om mästartitlarna och
få kalla sig PGA Junior
Champion 2021. I startfältet fanns deltagare från
stora delar av Sverige.
Tävlingen arrangerades
av PGA och har tidigare
gått under namnet PGA
Junior Open. Mästerskapet som haft Titleist som
huvudsponsor
sedan
starten firade tioårsjubileum.

En alltmer tilltagande
vind bjöd på en tuff utmaning under 36 hålen,
men detta till trots bjöds
föräldrar, publik och caddies på en mängd imponerande prestationer.
Bland flickorna bemästrade Kajsalotta Svarvar
banan bäst. Med mamma
Katarina som caddie och
med ronderna 69-68 (to-

talt -7 under par), vann
Kajsalotta med hela fem
slags marginal.
– Mamma och jag hade
bestämt oss för att hålla
oss till våra processmål,
ta ett slag i taget och ta
tydliga beslut. Det var
nyckeln till prestationen.
Jag är jättenöjd och glad
med dagen, uttalade sig
Kajsalotta på tävlingens
hemsida.
– Jag träffade många
greener, puttade väldigt bra och satte många
långa långputtar. Missade
några kortputtar, men
överlag var det väldigt
bra.
Bästa skåning blev PGA
Sweden Nationals Moa
Andersson som slutade
fyra.

I pojkklassen, och med
pappa Marcus på bagen,
inledde Kevin Dahlberg
första ronden med 67
slag och tog ledningen.
En ledning som han
tack vare en avslutande
70-runda höll hela vägen
in i mål.
Segerscoren skrevs till
sju slag under par.
– Min pappa gick caddie, han har sett mig och
hjälpt mig utvecklas både som golfspelare och
människa. Han känner
mig och kan hjälpa mig
när jag är på väg åt fel håll
ute på banan, berättade
Kevin.
– Det var lite segt i början, men sedan kom jag i
gång på första varvet med
en massa birdies och
en eagle som hjälpte till
mycket.
– Jag lyckades hålla
ihop det bra, hålla bollen
i spel från tee och ge mig
ganska många chanser till
birdie som jag tog vara
på.
Michael Lindholm

Malmö Segelsällskaps segrande lag i J24-SM, från vänster: Andreas Eldh, Per Andersson, Hans Thulin, Monica Persson och
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rorsmannen Per Håkan Persson.

Front Runner i topp
på historiskt J24-SM
■ SEGLING.

Malmöbesättningen var bästa svenska ekipage

Malmöbaserade Front
Runner, med Ystadbosatte rorsmannen Per
Håkan Persson i spetsen, kunde jubla över
SM-guldet då J24-SM
avgjordes för första
gången i vattnet utanför Lagunens småbåtshamn på Limhamn.
– Det känns ganska bra.
Vi brukar ha en bättre fajt
med den tyska besättningen som kom först, men vi
blev svenska mästare och
det är jag jätteglad över,
konstaterade 56-åringen
som representerar Malmö
Segelsällskap.
– Trots allt var det viktigaste att vinna SM-guld.
Hans besättning, som
även består av systern
Monica Persson, Andreas
Eldh, Per Andersson och
Hans Thulin, imponerande
på många sätt under den
tre dagar långa tävlingen i
mestadels bra förhållanden.
Placeringarna 3, 2, 3, 4,
2, 6, 2, 2 räckte för att passera mållinjen som bästa
svenska ekipage.

En stark avslutning för-
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tävlingen på PGA Sweden National.

de dessutom upp laget på
andra plats i totalen bakom tyska Hungriger Wolf
som var överlägset. Idel
förstaplaceringar gav sju
poäng eftersom man får
räkna bort sämsta loppet.

Full fart under J24-SM i vattnet utanför Lagunens småbåtshamn.

Detta att jämföra med
Per Håkan Persson och
kompani som kom upp i
18 poäng.
– Jag hade hoppats på
en bättre fajt, men så är det
ibland.
Systern Monica Persson,
som är ordförande i Svenska J/24-förbundet, kunde
inte annat än hålla med.
– Förra gången som vi
tävlade mot dem 2019 vann
vi samt fick räkna förstaplaceringar för att skilja et-

tan, tvåan och trean åt.
– Så jämnt kan det vara.

Framför allt gladde hon
sig åt att det blev seger i
tidernas första SM för J24båtar.
– Vi är väldigt nöjda med
vår prestation och att avsluta med två andraplaceringar känns fantastiskt roligt, konstaterade Monica
Persson.
– Och vilka förhållanden det var. Jag trodde inte
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det skulle bli lika mycket
vind som det blev i dag.
Det var tolv meter i sekunden, surfvågor, glittrande
hav och fantastiskt fint.
I juniorkappseglingen
segrade Nils Ternéus (Ängelholm-Skäldervikens Segelsällskap) lag på båten
For fun lime.
MICHAEL LINDHOLM text
michael.lindholm@skd.se
0736-96 29 11

