
Mira Berglund utsedd till – Årets golfare på 
Veckefjärden 
 
 
Mängder med topplaceringar – och ett jättekliv på 
rankingen. Det kvalificerar Mira Berglund för titeln 
Årets golfare på Veckefjärdens GC 2021.  
 
– Oj, det känns verkligen bra. Vad roligt att bli sedd som ung 
golfare, säger 17-åringen.  
 
Det var, som nämns i motiveringen nedan, en ganska kort resa för 
Veckefjärdens styrelse att komma fram till vem som är Årets 
golfare 2021. 
Unga och träningsvilliga Mira Berglund startade säsongen på 
rankingplats 214 – och hon avslutade som nummer 148 på listan. 
Och Mira har planer på att avancera ytterligare. 
– Om jag klarar att sänka snittscoren från 78 till 75 så kommer det att märkas på rankingen, säger Mira, som 
snittade 83 för två säsonger sedan. Jag tänker mig en plats bland de 50 bästa på sikt. 
Mira Berglund är inne på sitt andra av tre år på golfgymnasium i Uppsala. En utbildning som hon hyllar. 
– Upplägget är helt suveränt och givande. Vi tränar tre timmar varje morgon. Här är det skolan som anpassar 
sig till golfen, i stället för att det ska vara tvärtom. 
– Skolarbetet hindrar aldrig från att komma ut på tävlingar. 
Vad har du förbättrat det senaste året? 
– Egentligen allting i mitt spel och mitt sätt att tänka golf. Jag har bra spelförståelse och trygg i spelet. Jag 
slår inte jättelångt, men tillräckligt – och jag är bra på att hålla bollen i spel. 
Hur mycket mer finns det att ta ut? 
– Självklart finns det mer. En målsättning är att gå under par på en tävling. Det krävs att jag gör några 
extrabirdies för att klara det. Jag har hittills varit lite för bra på att göra par.  
Om utmärkelsen Årets golfare på hemmaplan säger Mira att det är hedrande. 
– Verkligen. Vilka är det som har utsett mig till det? Förhoppningsvis kan det inspirera andra på Veckefjärden 
att kämpa med sin golf. 
Mira säger att hon ska fira priset, som består av diplom och ett presentkort, genom att resa till Spanien – och 
spela golf. 
– Jag tackar Indoor Golf och MSA som gett mig stora möjligheter till träning i Örnsköldsvik, säger Mira. 
 
Juryns nominering: 
Talangfulla Mira Berglund tilldelas utmärkelsen för hennes utmärkta insatser i ett stort antal tourtävlingar i 
Sverige, ingående i Order of merit. 
Mira har radat upp topplaceringarna: tre vinster, två fjärdeplatser, en femteplats och en sjätteplats i mycket 
stor konkurrens. 
Miras fina resultat säsongen 2021 har inneburit att hon avancerade på Svenska Golfförbundets rankinglista 
från plats 214 till 148. 
Dessa bedrifter samt att Mira Berglund blev klubbmästare på Veckefjärdens GC 2021 gör att juryn haft en 
tämligen behaglig uppgift att utse henne till Årets golfare på Veckefjärdens GC 2021. 
 


