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My background
Academic background
Sport Psychology
Statistics

Work
Club professional, 18 years
Regional Golf Highschool, 17 years
Swedish Golf College, 10 years
Swedish Golfteam, putting coach
Swedish Golfteam, mental coach
Swedish National Golfteam, Girls future team
Swedish National Golfteam, Girls team
Swedish National Golfteam, Ladies team
Teacher at PGA Higher Education for teaching pros
Teacher at Halmstad University
Columnist, Golf Digest Sweden, 16 years
Writer of three books 

Vision och kunskap
Det är möjligt att nå toppen. 
Träning är enda sättet att bli bättre. 
Du väljer hur mycket du ska träna (och hur bra du ska bli)
Talang suger. Det handlar om mängd och kvalitet. 
Aggressiv golf är snabbaste vägen till toppen. Par  är kass!
Det finns bara en sak att skämmas över på golfbanan. För korta puttar.
Det finns många vägar till toppen. Men alla vägar innehåller hög träningsmängd, bra 
coachning och sparring.
Resultat och utveckling handlar om beteenden, inte om känslor och tankar. 

Vi mot världen – a value based
approach to higher levels

Det är bra för alla om en av oss når nästa nivå
Prata med varandra, inte om varandra.
Det är roligare att vinna om andra vill att du ska vinna.
Det är kul och bra att vi är olika.
Du är inte en bättre eller mer värdefull människa för att du spelat bra golf.
Vi anpassar oss efter den som vill mest. 
Aldrig bromsa någon annan. 

Vi mot världen!

Vi pratar om det vi kan påverka
Långsiktig utveckling är viktigare än
kortsiktiga resultat
Feedback är en gåva
Du måste göra misstag för att utvecklas
Säg vad du tänker på. Våga fråga!
Uttagningar baseras på beteenden och behov. Inte på resultat och ranking.

The power of loosing!

Min coachningsfilosofi
Skapa ett inlärningsorienterat klimat där man vågar misslyckas och vågar fråga

Min uppgift är INTE att få spelare att känna sig bekväma och avslappnade
Min uppgift är att få dem att behålla sina bästa beteenden även när de är nervösa, 
rädda, arga eller ledsna.

På banan är mitt fokus att observera beteendenförändringar och systematiska fel. 
Och dela de observationerna med deras tränare hemma.

Skapa utmaningar på rätt nivå för att växa som människa och spelare. 

Min coachningsfilosofi
Lära av misstag är effektivare än att utvika dem genom coachning.

Mental styrka är att gå emot sina känslor och negavtiva tankar. Det handlar inte om 
att bli av med dem, för det kan du inte. 

Låga förväntningar på score. Höga krav på beteenden. Om jag vill ha spelare med 
stort tålamod måste jag ha extremt bra tålamod. 

En satsning kan aldrig vara bortkastad. Golfen ger så mycket för hela livet.

Målet är bortom nästa EM. Alla spelar lika många matcher och de vet i förväg vad de 
ska spela. Vi byter foresome-partner varje rond. Det är roligare att vinna
tillsammans.
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