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Jeg er i gang med turneringer og er selvsagt veldig glad 

for det! Jeg spilte tre turneringer i mai måned i South- og 

North Carolina. Den første turneringen i Greenwood, SC 

gikk bra og jeg var strålende fornøyd med å være i gang 

igjen. Jeg leverte scorene 73-73-76-76 og endte på en 

delt 53.plass. Det var mye følelser i sving den uken og jeg 

var en trøtt sjel da uken var over, haha! Uken etter spilte 

jeg i Asheville, NC og ledet etter første dagen etter en 

runde på 67 slag (-5). Etter rundene 67-73-69 den uken 

endte jeg på en delt 12. plass – en plassering jeg er 

fornøyd med etter et så langt avbrekk (selv om jeg der og 

da helst skulle vært enda høyere opp på resultatlisten). 

Uken etter spilte jeg i Charlotte, NC og etter rundene 73-

75 misset jeg cutten med ett slag. Mellom hull 17 og 18 

bestemte jeg meg for å gjøre hole in one på siste hullet. Det var nemlig det som skulle til for å klare 

cutten, men da 6jernet stoppet 10cm kort i linjen var det ikke mer for meg å gjøre den uken. Faktumet 

var klart og jeg hadde misset cutten med ett slag. Jeg var fly forbannet. Hovedgrunnen var nok at jeg så 

for meg en topp plassering den uken og at jeg følte meg bedre enn de fleste der ute. Den andre grunnen 

var måten jeg spilte på. Jeg spilte mer passivt enn uken før i Charlotte og det likte jeg overhodet ikke. 

Jeg har tatt en liten oppvask med meg selv etter dette og jeg det blir ikke mer passivt spill fra meg 

fremover. Det får heller bære eller briste   

 

Min 17. mai 

feiring Skjørt 

med norskt 

flagg, laks og 

bløtkake. En 

norsk dame i 

Asheville bakte 

bløtkaken – 

det var veldig 

hyggelig! 



Jeg har fått beskjed fra støtteapparatet mitt om å ha is i magen. Jeg skal holde fokus på hver enkelt uke 

og bli litt bedre hele tiden. Topplasseringene kommer snart! 

Etter turneringen i Charlotte, kjørte jeg 12 timer opp til Chicago før jeg fløy hjem til Norge. 

Turneringsskjemaet vårt i år er dessverre ikke like gunstig for meg som det har vært tidligere. Vi har 

ingen to-ukers perioder med turneringsfri før i august. Jeg kunne ikke vente til august for å komme hjem 

så det ble en kort uke hjemme i Norge. Jeg fikk besøkt familie, spilt på Bogstad og ordnet opp i litt ting 

før jeg tilbrakte helgen i Sverige. Jeg var på hytten på lørdag og søndag tilbrakte jeg hele dagen på 

Vasatorp GK der vi tok bilder for neste års Abacus kolleksjon. Abacus er det klesmerket jeg og de fleste i 

Team Norway bruker. Etter en full dag i Sverige kjørte Markus og jeg med bil tilbake til Oslo for å pakke 

om for tidlig avreise neste dag tilbake til USA.  

 

 

 

 

Nå er jeg i Battle Creek i Michigan og har fem turneringsuker på rad. Fem 

uker er mye og det handler om å bruke energien vettig. Fokuset skal hele 

tiden ligge på å bli litt bedre i golf enn det jeg var dagen før.  

Videre trekkes månedens vinner ut på en litt annen måte en tidligere. Den 

som kunne tenke seg å vinne dette headcoveret til driveren sin svarer meg 

på denne mailen. En kjempe kul rød boksehanske – se bilde! Deretter 

trekker jeg ut en vinner av de som svarer. Jeg håper den faller i smak hos 

noen av dere  Dere må svare meg innen 15. juni. Lykke til! 

Jeg ville også informere alle Privat VIP medlemmer og bedriftsmedlemmer 

om at Team Engzelius Challenge i år vil finne sted på Oslo GK tirsdag 25. august - så hold av dagen! Jeg 

håper sommerværet kommer til Norge snart! Marita 

Behind the scenes... Det var ikke varmt i 

Sverige under fotograferingen så i mellom 

bildene pakket vi oss godt inn i ullpledd og 

varme jakker 


