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Tar sikte mot proffsliv
? Såg du Richard S Jonsson 

spela hem Scandinavian 
masters?

– Jajjemän, hela dagen. 

? Hur peppad blir man av 
sånt?

– Jag såg det mest för att en kil-
le  som ska börja  gymnasiet  till-
sammans med mig var med och 
spelade. 

? Oskar Bergman är Bodens 
och norra Sveriges enda 

golfproffs. Var har du själv satt 
ribban?        
– Jag vill vara i toppen allra högst 
upp.  Just nu spelar vi på riksni-
vå  i  Sverige.  Men  visst  finns  en 
dröm att bli bäst. 

? Att leva som proffs?
– Ja, absolut. Jag tog grönt 

kort när  jag  var  fem år och  sen 
dess  har  det  varit  den  stora 
drömmen. 

? Du har 2,7 i handikapp och 
har sänkt dig i år?

– Jag  började  på  6  i  år  och  är 
nu nere på 2,7. Den sänkningen 
är jag nöjd med. 

? Du satte ett banrekord för 
damseniorer under DM som 

gick i Sörfors utanför Umeå?
– Vi  spelade  36  hål  första  dan 

och  18  hål  den  andra.  Mamma 
var  caddie  och  hon  kan  inte  så 
mycket  om  golf.  Första  utsla-
get under första dagen slog jag i 
vattnet men sen gick det som på 
räls. Jag gick 18 hål på 70 slag.

? Vilken är din vassaste run-
da? 

– I fjol gick jag en inspelrunda 
i Luleå (Renen). Då gick jag runt 
på 31 slag. Sex birdies, en bogey 
och resten par. Men det var som 
sagt ett  inspel  inför Sparbanken 
Nord. 

? Som första tjej i Norrbotten 
har du kommit in på golf-

gymnasiet (riksintag)?
– Det finns två riksintag. Det är 

i Uppsala och i Ljungbyhed. Det 
känns  superroligt. Om man ska 
satsa på golf så bor man nog på 
lite fel plats. 

? Ett stort steg att flytta hemi-
från?

– Ja, det är det absolut. Jag har 
nio  kvadrat  i  Uppsala  och  det 
borde jag klara av att sköta själv. 

? Innebär det att du är förlo-
rad för Boden?

– Nej, absolut inte. Jag kommer 
ändå  att  vara  medlem  i  Boden. 
Jag  kommer  kanske  också  vara 
medlem i Uppsala eftersom vi får 
vara med och spela där också. 

? Om du skulle beskriva dig 
själv som person?

– Oj,  som  person.  Jag  är  nog 
ganska  utåtriktad.  Social  och 
glad. Som golfspelare är jag gan-
ska  offensiv.  Ibland  lite  för  of-
fensiv.  Jag  är  en  tävlingsperson. 
Jag vill tävla i allt - hela tiden. 

? I fjol var Boden hårsmånen 
från att spela upp sig i gol-

fens elitserie?
– Vi förlorade med ett slag efter 

en rekordspurt i andra omgång-
en. I år slutade vi fyra så vi håller 
oss kvar i ettan. 

? Hur ser du på Bodens dam-
lags chanser att ta sig upp i 

elitserien på sikt?
– Vi har varit väldigt många tje-

jer som varit med och slagits om 
platserna i laget. I år har det varit 
ganska precis att vi har fått ihop 
ett  lag. Vi  skulle behöva bli nå-
gon fler för att kunna varva. 

? Storasyster Vendela spelar 
också med i laget och ni har 

en pappa (Per) som också spelar. 
Vem är egentligen bäst i famil-
jen?

– Hur det än är så är pappa inte 
lika  bra  som  oss  längre  -  även 
om han vill  tro det  (skratt). När 
det gäller mig och Vendela så är 
det nog rätt lika. Det är från dag 
till dag. 

? Människor runt golfen talar 
om dig som ett riktigt stort 

löfte. Vad känner du inför en sån 
beskrivning?

– Jag  tycker  det  är  mest  roligt. 
Vi  är  många  bra  tjejer  som  är 
med i Boden och som har chan-
sen att bli något. Det är bara ro-
ligt. Vi pushar varandra vi tjejer. 

? Vem har betytt mest för din 
utveckling som golfspela-

re?
– Två personer. Min syster och 

min pappa när det gäller golfen. 
Pappa  har  varit  tränare  sen  jag 
och  Vendela  var  små.  Mamma 
har också alltid stöttat. 

? Hur mycket tid lägger du på 
din golf?

– Oj.  På  sommaren  är  det 
mycket.  Jag  är  nästan  på  banan 
varje  dag  och  tränar.  På  vintern 
blir det fyra pass i veckan. 

? Vad gör du om tio år?
– Då är  jag 26 år. Då spe-

lar  jag  på  PGA-touren,  är  bäst 
i  världen  och  slår  längst  av  alla 
med  drivern.  Nä,  skämt  åsido. 
Då hoppas jag att  jag har varit  i 
USA där  jag gått ut college och 
att jag spelar på någon av de hö-
gre tourerna. Det är drömmen i 
alla fall. 

JOAkIM NORDlUND

Paulina om…
n kärleken till sommarsta-
den Boden:
 – Jag tycker verkligen inte så 
mycket om Boden. Jag är så 
less på den här staden. Men 
ska jag lyfta fram något så är 
det golfbanan och kompi-
sarna. Vi bor bara 500 meter 
från golfbanan.

nkärleken till golfsporten: 
 – Det är nog en kärlek. Jag 
har spelat sen jag var fem 
år gammal. Jag har många 
kompisar genom golfen och 
golfen har haft och har en 
stor plats i mitt liv. 

n Syskonkärleken till stora-
syrran Vendela:
–– Den är väldigt stor. Hon är 
viktigast i livet. Både genom 
golf och annat.

tNu väntar en ny 
utmaning för Bodentje-
jen Paulina Bergbom. I 
augusti flyttar hon till 
Uppsala där hon kom-
mit in på golfgymnasiet. 
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sport

bodenTalang  u  paulina Bergbom är 16 år 
och bor i sävast utanför Boden. trots att hon är 
ung så spelar hon ändå i Bodens elitlag. Nu i höst 
börjar hon golfgymnasiet i Uppsala och där fortsät-
ter hårdsatsningen mot att bli Norrbottens första 
kvinnliga golfproffs. 

eXTRa 18 augusti 2010

fakTa
Fia Paulina berg-
bom
n Namn: Fia Paulina Berg-
bom
n Bor: Sävast
n Ålder: 16
n Familj: Pappa Per, mamma 
katrine och storasyster 
Vendela. 
n Sport: Golf. 
n TV-favoriter: oC och Gos-
sip Girl är två serier som jag 
gillar. 
n I musikspelaren:  allt 
möjligt. 
n Favoritmat: Grillat på som-
maren. allt möjligt. Det är 
härlig sommarmat. 
n Favoritdryck: Vatten och 
läsk.


