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n Ishockey | Lundberg inför sin tredje säsong

”Inte så bra som jag drömt om”

”Ett jättebra läge
att tänka över tid”
Södertälje Inför sin
tredje säsong i SSK ser
Ulf Lundberg helst att
SSK slipper favorittryck
et i hockeyallsvenskan
– och att klubben tänker
långsiktigt.
Själv skjuter tränaren,
som har ett utgående
kontrakt, undan tankar
på framtiden.
– Det är jag glad för,
säger han till Hockey
puls.
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Bäste amatören jagar
kvalgränser i Sverige

Under andra halvan av fre
dagens rond hittade Victor
Tärnström puttlinjerna – det
räddade fortsatt spel.
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Norrköping Om det

 fter regn verkligen
e
kommer solsken har
Victor Tärnström en
innestående värmebölja
att vänta.
För den en gång så
fenomenale tonårs
talangen har drömmar
om världstoppen blivit
till kvalgränsjakt på den
svenska touren.
Och en press att
prestera för att hålla
liv i karriären.

Just när spelarna slagit ut på
dagens tionde hål mullrar
det till. Det har blåst in
mörka moln över Bråvikens
golfklubb under fredags
eftermiddagen. Ett ögonblick senare kommer ösregnet – och det tar bara minuter innan tävlingsledningen
bryter spelet på grund av
åskan.
– Nej, det här är det värsta
som kan hända, säger Västeråsspelaren David Bäckström och skakar på huvudet.
Kanske inte ändå.
– Jag har inte spelat så
jättebra. Så för mig gör det
här inte så mycket, säger
Victor Tärnström och konstaterar att han efter sämre
start behöver gå minst två
under par de sista nio hålen
för att få spela vidare.
För 25-åringen från Nykvarn har den här säsongen
långa stunder varit ett lid
ande. Inför tävlingen i Norrköping hade han missat sex
av de åtta senaste kvalgränserna – han har inte spelat

Sedan fyra år har Jonnie Eriksson, till höger, hjälpt Victor
Tärnström med mental träning.

Vänder det nu för Victor Tärnström? På Bråviken avslutande han med sex under par på de sista nio hålen och klarade kval
gränsen.
in mer än 4274 kronor i prispengar.

Han väntar fortfarande

på sin första professionella
seger.
– När han är bra så är han
bra nog. Men det är för stora
delar där det faller igenom
och blir lite för dåligt. Över
tid är det väl egentligen att
han slagit för snett stundvis.
Då kostar det för mycket
– och därför har det inte tagit
fart som jag tror att det skulle kunna göra, säger Jonnie
Eriksson, Tärnströms mentale tränare sedan fyra år.
Eriksson ser en spelare
som i motgång dyker ännu
djupare ned i detaljerna.

Och inte alltid med önskad effekt.
– När det inte går bra försöker han göra saker ännu
mer noggrant. Då tar det
längre tid och det skapar
mer anspänning. Och mer
anspänning gör att han slår
bollen ännu snedare, säger
Eriksson.
– Emellanåt lyckas man
slå de här slagen, som är
världsklass, säger Victor
Tärnström själv. Men sedan
helt plötsligt är det inte
ens tillräckligt bra för att
spela i Nordic Golf League.
Det är jobbigt när lägsta
nivån blivit för dålig. Det är
egentligen det som är grej
en. Det är därför jag inte har

spelat så bra som jag drömt
om.

Drömmarna var stora. Po-

tentialen skyhög. 2010 spelade Tärnström Europatourtävlingen Nordea Masters
som 16-åring. Han var den
bästa individuella spelaren
när han vann lag-EM med
Sverige som 18-åring. Före
till exempel en spelare som
spanjoren Jon Rahm, numera världsstjärna på PGAtouren.
När Tärnström värvades
till college på University of
Florida hade han ett stipendium i nivå med skolans
främsta rekryter.
– Han var ju på väg då. En

av de absolut bästa spelarna
i sin ålder i Europa som 16-,
17- och 18-åring. Så var det.
Han hade ju samma förväntningar som oss andra
runt omkring. Att det skulle
bli bra. Inget snack. Det skapar lite stress också. I den
här åldern måste man få det
att gå runt också. Och du
måste kanske börja förbereda dig för ett annat liv. Det
är svårt att orka träna så
hårt som man måste göra,
säger Jonnie Eriksson.
Fem år efter att Tärnström
blivit professionell medger
han att tvivlen om hur länge
karriären kan fortsätta har
funnits där. Men också positiva tecken – som fjärde-

platsen i Fjällbacka Open i
maj.
– Det har känts tungt och
då har man funderat på hur
länge man ska fortsätta.
Men jag har alltid drömt om
att spela på världstouren. Så
skulle jag ha säsonger som
de senaste två, där man har
en del positiva saker men
det negativa överväger, det
blir en ganska tung känsla
att träna och tävla med,
säger Victor Tärnström.
– Man har mer krav också
eftersom man vet att man
måste lyckas. Nu är det här
ett jobb. Och ett jobb måste
man lyckas med. Det är jag
och min prestation som
avgör om jag tjänar pengar
eller inte. Jag har haft mina
sponsorer i fyra år nu. Det är
jag ytterst tacksam över.
Det är många spelare här
ute som inte har det.

Tärnströms coacher pekar

på två problem med 25åringens spel: precisionen
från tee och att det blir för få
birdies.
Efter att molnen runt Bråviken skingras på fredagskvällen är det bara en sak
som gäller.
Birdies.
På det första hålet efter
pausen räddar han par med
en pulshöjande putt på fyra
meter.
– Det var kanske putten
som gjorde att jag höll mig
kvar i tävlingen känslo
mässigt, säger han efteråt.
Sedan börjar spelet plötsligt stämma. En eagle följs
av en birdie. På det sjätte

och sjunde ramlar ytterligare puttar i. När Tärnström
hålar ut från en meter på det
sista hålet för ännu en birdie står det sex under par i
scorekortet.
Han klarar kvalgränsen
med marginal och har vittring på en topp tio-placering på lördagen.
– Jag försökte egentligen
bara göra mina grejer som
jag brukar. Sedan fick jag lite medflyt när jag satte puttar och därifrån hittade jag
känslan i svingen. Och ja, då
är alla bitar på plats, säger
han.
– Nu fick jag till slagen
mer. Det är det som känns
mest härligt. Jag hittade
svingkänslan och lyckades
utföra slagen under press.
För det är det som är grejen.
Men nog finns de kvar.
De mentala demonerna.
Tvivlen.
– Även efter det här varvet, inför i morgon, är det
rätt oklart om jag spelar som
nu. Känslomässigt känns
det osannolikt att jag skulle
spela två niohålsvarv lika
bra som jag gjorde. Men jag
vet att jag kan. Så det gäller
bara att lita på mig själv,
säger han.
– Nästa mål för mig är att
vinna en tävling. Det vet jag
att jag måste göra för att ta
mig ut på Challenge tour.
Men då krävs det lite stabilare spel.
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Försäsongens första match
är bara dagar bort. Ispremiären inför supportrarna
väntar i Scaniarinken på
söndagen. Och för SSK
innebär det en nystart. En
chans att skaka av sig förra
säsongens besvikelse.
Men Ulf Lundberg formulerar sina förväntningar
inför säsongen på ett för
årstiden bekant sätt.
– Jag har förväntningar på
att vi ska komma ihop som
grupp. Det kommer vara en
jämn serie – och då är det
vad det handlar om. I tuffa
bortamatcher. Sprakar det i
gruppen? Är den tillräckligt
stark? Är det högt i tak och
tjocka väggar? Är det ett bra
prestationsklimat? Det är
en del som jag verkligen ser
fram emot, säger SSK-tränaren.
”Att komma ihop som
grupp”. Så säger alla ledare
och spelare så här års. Har
du inga andra drömmar
och visioner för säsongen?
– Jo. Och det är att andra
kommer få favoritskapet.
Jag är helt övertygad om att
det passar den här miljön,
den här klubben och den fas
vi är i just nu att slå ur underläge. Vi ska visa att vi tar
steg när det gäller jämn
heten och att vi höjer lägsta
nivån. Högstanivån tror jag
alla har sett är riktigt hög.
Vad fattas för att du skulle
tycka att SSK är redo att
bära ett favoritskap?
– Det där med favoritskap
är kopplat till den ytliga delen av det här. Det är så
många andra faktorer. Jag
tror att många förstår grejen med den resa vi är på
väg med. Till exempel att ta
upp många egna spelare.
Att inte gå ’all in’ och säga
att nu ska vi gå upp. Tanken
är att när vi går upp, då ska
vi vara förberedda för det.
Vilken fas är
klubben i nu då?
– Jag tycker att klubben har
ett jättebra läge att tänka
över tid – och att jobba
smart långsiktigt nu.
En del i det kan vara SSK:s
allt yngre spelartrupp. Under den första försäsongs-

SSK:s tränare Ulf Lundberg.
veckan har sex juniorer
varit med på isen. Som det
ser ut kommer fyra finnas
med i höstens ordinarie träningstrupp. I och med att
flera veteraner slutat eller
lämnat laget har också
snittåldern sjunkit från 25,8
till 23,9.
Men Lundberg menar att
det inte handlar om en
medveten föryngring.
– Inte att vi ville ha ned
snittåldern. Inte så. Men
det är resultat som räknas.
Det blir man bedömd på ytterst. Hur ska vi nå resultat
och utveckla klubben över
tid? Unga spelare har det ju
blivit – men också hungriga
spelare som vill vidare. Det
kan man vara när man är
äldre också. Men det spelar
in att vi hade sex juniorer
med (i veckan). Det är spelare på väg upp.
Hur vill du utveckla
lagets spel i år?
– Jag vill att grundspelet
ska sitta så hårt inristat att
kreativiteten kan komma
ut. Att man nästan inte tänker på grundspelet, den
spelidé och den ”playbook”
som vi har. Det ska vi nöta,
nöta och nöta. Syftet är att
det ska ge trygghet.
SSK-tränaren har ett år
kvar på det tre säsonger
långa kontrakt han skrev
med klubben hösten 2017.
Men sin egen framtid skjuter han än så länge på just
framtiden.
– När jag gick in i det här
var jag väl medveten om
precis hur det fungerar. Jag
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p SSK-spelare som kan lyfta – enligt Lundberg
Hugo Gustafsson: ”Kanske fick sitt genombrott i fjol.
Men han är definitivt en sådan.”
Lucas Carlsson: ”Det tror jag. Det är hans åttonde säsong
och jag tycker att Lucas tar steg i sin seriositet och hur han
utvecklas som spelare. Han är inte den som pratar mest,
men han brinner väldigt mycket för klubben. Så han kan
vara en sådan.”
Carl Becker: ”Det ska bli jätteroligt att jobba med honom.
Han har gjort det jättebra i division ett och det är ett steg
upp (nu), men han har en himla skön inställning och är
väldigt dedikerad till det han håller på med.”
Nick Olesen: ”Han var inte på topp (förra säsongen) enligt honom själv. Vad gjorde han, 37 poäng? Det finns stor
potential där.”
Marcus Fagerudd: ”Var inte nöjd med förra säsongen och
känner att han har mycket mer att ge.”
Alexander Sahlin och Fredrik Bergvik: ”’Salle’ har
mycket mer i sig. Och Fredrik är inte här för att sitta vid sidan. Han kommer verkligen att tävla.”

Hugo Gustafsson.
är inte så sentimental med
det. Det handlar om att ge
allt och göra det på det absolut bästa sätt man kan,
säger Ulf Lundberg.
– Jag har faktiskt fått den
frågan ganska ofta. ’Har du
börjat tänka på tiden efter?’
Nej, jag har faktiskt inte
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gjort det. Även om jag tänker ganska mycket. Och det
är jag glad för.
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