INTERVJU

kotte broberg

På väg mot det stora

genombrottet
”
Rätt mental inställning. Ett genuint golfintresse. Grym bollträff. Där
har ni tre skäl till att han inom en snar framtid lär ta hem sin första
seger på Europatouren. Håll ögonen på Kristoffer Broberg som börjat
sin klättring mot den absoluta toppen. Golfbladet fick ett samtal med
talangen och ställde frågan: Hur mycket höjer han insatsen i år?

golf handlar om att
få bollen i mål och att
fegspela och sikta mitt
på green tio meter från
flaggan är inte min
grej.
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Det är honom väl unt. Kristoffer, eller ”Kotte”
som han vanligen kallas, fick ögonen på sig i augusti 2012 när han vann tre Challenge Tour-titlar
på fyra veckor – efter att dessförinnan ha plockat hem två segrar på Nordea Tour – blev tvåa på
Challengetourens Order of Merit och därmed lade
vantarna på ett eftertraktat Europatourkort. 2013
gick det trögare, men i fjol visade han återigen på
imponerande spel då han fick en fin tredje placering i Irish Open, slutade tvåa i Scottish Open och
spelade bra i sin första major där han landade på
en 32:a plats i ett nervkittlande British Open som
Rory McIlroy till slut tog hem.
Kristoffers stabilitet under årets inledande tävlingar har fortsatt. Inte minst när Europatourcirkusen landade i Sydafrika i mars för spel i Joburg
Open och han efter tre dagars spel hade tätkänning
och vi hoppades att han skulle knipa en av de tre
plåtarna till just British Open som låg i potten. Men
efter ett par otursamma bogeys under slutrundan
blev det till slut en delad 10:e plats, en minst sagt
snöplig placering då biljetten gick honom förbi
med två ynka slag.
– En British Open-plats var självklart mitt mål
så jag är jäkligt besviken på avslutningen. Det är
några tuffa hål på de sista nio så det var mycket
mentalt som spelade in och jag blev rätt nervös
runt hål 13–14. Att jag inte kunde hålla kvar är
det jag är mest besviken på, för min lägstanivå har
blivit så oerhört mycket bättre. Hade jag bara avslutat alla varv bra så tror jag faktiskt att jag hade
vunnit tävlingen. Men det finns ju tre chanser kvar
att få den där biljetten, Irish Open, French Open

▲

ret 1986 var händelserikt. I Sverige sköts Sveriges statsminister
Olof Palme ihjäl av en okänd
gärningsman, en kärnkraftsreaktor totalhavererar i Tjernobyl,
euron blir den stora snackisen,
längs Kungsgatan i Stockholm
dukas världens längsta smörgåsbord upp, 729 meter, och på Turnberry i Skottland vinner australiern Greg Norman The Open Championship med
fem slag före britten Gordon J Brand.
Samma år, den 1 augusti, föds en lockhårig pojke i Stockholm. En liten pojke som några år äldre
gav sig den på att uträtta stordåd.
När vi i dag skriver vi 2015 är han på god väg
att göra just det.
Hans namn är Kristoffer Broberg.
– Min formkurva är absolut på väg uppåt. Jag
har aldrig känt det så här. Det känns lätt att spela
och det är så kul, säger Kristoffer när vi når honom
i bilen på väg att åka hem efter ett hårt träningspass.
Hem, det är lägenheten i Vasastan i Stockholm
där han bor tillsammans med flickvännen Camilla
Lennarth, proffs på damernas Europatour. Och bilen, ja, den är hans nya leksak.
– Det är en Audi RS6, jäkligt snabb och mattgrå i färgen. Jag är väldigt nöjd med den. Jag gillar
ju bilar och gav mig den själv i present efter mitt
fina år förra året. Så den stod och väntade på mig
nu när jag kom hem. Det luktar fortfarande nybil i
den! säger Kristoffer och det går inte att missa hans
iver över att få trycka ner gaspedalen.
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