
Vill du vara med 
på en annorlunda resa med mig?

Nytt år – nya möjligheter!
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Talang är lika med 
lusten att vilja!



“Jag är en sjuk tävlingsmänniska 
& ofta en ganska dålig förlorare! 
En egenskap som både är det 
bästa och sämsta jag har”
Jag heter Emma Westin och är född den 23 juli 1991 och 
har ett oerhört stort hjärta för golf. Jag har alltid haft ett 
stort intresse för idrott och ägnat mig åt de flesta sporter. Jag 
höll länge på med både fotboll, tennis och golf - men när 
jag var 16 började golfen ta överhand. Det ledde i sin tur till 
att jag gick idrottslinjen på Sven Erikssongymnasiet i Borås, 
med inriktning golf. 
 Jag spelar för Bredareds GK, en klubb i ett litet samhälle 
strax utanför Borås. Där trivs jag väldigt bra. Människorna 
är så härliga och klubben stöttar mig i min utveckling och 
som även förstår betydelsen av att ha en riktigt proffsig 
tränare i Johan Claesson, vår Pro. 
 Hösten 2011 tog jag ännu ett stort steg i min utveckling. 
Jag blev antagen till den unika utbildningen på Högskolan 
i Halmstad, Scandinavian School of Golf. Det har gett mig 
möjligheten att få en akademisk utbildning samtidigt som 
jag helhjärtat har kunnat satsa på min golf. Efter mina tre 
år i Halmstad beslutade jag mig för att stanna kvar i denna 
golfhuvudstad.  
 2014 vann jag Order of Merit på Europatourens under-
tour, Let Access och fick därmed full spelrätt på Europa-
touren 2015. Jag vann även tre tävlingar under året vilket 
ingen annan svenska har gjort. 2015 slutade inte riktigt som 
jag ville rent resultatmässigt, då jag tappade mitt Europa-
tourkort! Men jag är mer taggad än någonsin och ser fram 
emot ett roligt 2016 på Let Access där jag kommer fortsätta 
utvecklas till en ännu bättre golfspelare, för att sedan kunna 
konkurrera bland de bästa i världen.  
 Mina drömmar om att bli en riktigt duktig golfspelare 
finns, liksom motivationen, glöden och tävlingsinstinkten! 
Vägen dit har bara börjat och med tydlig målsättning och 
hård träning vet jag att jag kan ta mig dit.
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“Jag älskar livsstilen.  
Golf är viktigt 365 dagar  

om året - inte bara  
50 tävlingsdagar varje år!”





Året som gick och mina tankar inför säsongen 2016
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Jag älskar golf, jag älskar att träna, leva och 
drömma golf. Att kunna se utveckling och 
ständigt göra allt vad jag har för att bli bättre.
Det driver mig i det jag gör.

2015 slutade tyvärr med att jag tappade mitt tourkort, 
vilket innebär att 2016 kommer att tillbringas på LET 
Access igen.
    2015 var ett väldigt lärorikt år, mycket glädje och 
lycka över att få spela golf på heltid och att spela mitt 
första år på Europatouren. Det har även varit otroligt 
mycket frustration, ilska och tårar då det varit väldigt 
kämpigt där ute på banan rent spel- och resultatmäs-
sigt. I dessa tunga perioder är det viktigt att se lite ljus i 
tunneln och det finns gott om det även om jag har svårt 
att förstå det just då. 

    Jag skulle i höstas skriva ett reportage till Bredareds 
klubbtidning och letade igenom lite gamla texter jag 
skrivit genom åren. Det var spännande, roligt och till 
och med lite känslosamt att läsa. Påminnelsen om att 
jag som människa och jag som Golf-Emma har tagit 
mig en ganska bra bit på vägen senaste åren var slående. 
Det var endast tre år sedan jag skrev om hur jag hade 
spelat min första LET Access-tävling utomlands och 
om mitt första år som proffs. För mig känns detta som 
en evighet sedan, men när man ser på det ur ett annat 
perspektiv så var det ganska nyss, och herregud så jag 
har utvecklats!  
    För nå’t år sedan var tanken på att bara spela samma 
tävling som Laura Davies, Suzann Pettersen och nuva-
rande världsettor (i detta fall Lydia Ko) inte riktigt på 
kartan. I år har hålet jämte mig eller läktaren på andra 
tee varit fullsatta för att Laura, Suzann eller Lydia varit 
där. Å ena sidan är det väldigt häftigt, å andra sidan är 
jag lika mycket innanför repen som dem, vilket är ännu 
häftigare! Utveckling händer inte bara, den har jag 
jobbat mig till och det är jag grymt stolt över!
    Efter att kvalet var avgjort och insikten om att jag 
tappade kortet blev sanning, var jag självklart sjukt 
besviken men den brinnande känsla som kommer inom 
mig fylld med envishet, motivation och revansch är den 
bästa som finns och så länge den infinner sig vet jag 
att jag kommer fortsätta att utvecklas. Jag ser verkligen 
fram emot 2016, att få fortsätta utvecklas i min egen 
takt och allt som året har att erbjuda. Oavsett om året 
medför resultat eller enbart utveckling vet jag att mina 
lärdomar från 2015 kommer göra mig starkare och 
bättre inför kommande prövningar.



Bli samarbetspartner!
PAR Paket 5.000 kr
Nyhetsbrev • Sponsorträffar
Logotype på min hemsida och Facebook
Inbjudan till min sponsortävling på Bredareds GK
Inbjudan till sponsorresa

BIRDIE Paket 10.000 kr
Allt i paketet PAR
Logotype i sponsorannons, BT 2ggr/ år
Logotype på min bil
Inbjud mig till ert företagsevent

ALABATROSS Paket från 25.000 kr
Allt i paket PAR & BIRDIE
Profilering på kläder och/ eller utrustning
Ex. plats på sponsorresa
Ex. inbjudan till träning och spel med mig
Ex. greenfeebiljetter
m.m.

BIRDIELIGAN  
Både för privatpersoner och företag.
Du stöttar mig för varje birdie jag gör under årets tävlingar. 
Läs mer på min hemsida: www.emmawestin.com

Tillsammans skapar vi paket 
som passar just Ditt företag!
Emma, tel. 0768-36 42 07, emma@emmawestin.com
Lars-Magnus “Larsa” Westin, tel. 0708-44 38 81,  
larsa@emmawestin.com
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http://www.emmawestin.com/
mailto:emma@emmawestin.com
mailto:larsa@emmawestin.com


Emma Westin Golf Professional
0768-36 42 07  I  Bredareds GK  I  emma@emmawestin.com
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