Den første sesongen min som proff og spiller på LET er over etter at jeg kvalifiserte meg før jul i 2017.
Det har vært en lang, spennende og morsom sesong hvor den første turneringen startet 29. januar i
Australia og den siste avsluttet 3. november i USA.
Totalt i år har jeg spilt 24 turneringer som har ført til 69 18 hulls runder, hvorav 8 LET turneringer, 7
ulike kvalifiseringsturneringer, 5 LET Access turneringer og 3 Swedish golf tour. Jeg spilte også Lag
NM Damer for VGK.
Mine beste resultater i 2018 er:
- kvalifiserte meg gjennom 1. og 2. kvalet og videre til Q-series som er finalekvalet til LPGA (3.
kvalifiseringstrinn)
- 16. plass Lalla Meryem Cup 2018 (Ladies European Tour)
- 16. plass Womens NSWOpen 2018 (Ladies European Tour)
- 4. plass Anna Nordqvist Vesterås Open 2018 (LET Access turnering, nivået under LET men det er
flere som spiller begge turnerigsseriene)
Jeg er fornøyd med at jeg klarte målet mitt med å skaffe meg en bedre kategori på LET, ved at jeg
klarte cutten i 7 av 8 turneringer og ble nr. 53 på OOM. Som årets nykommer ble jeg ranket som nr.
5.
Målet mitt med LPGA kvalifiseringen var å skaffe meg en bra kategori på Symetra tour. Dette klarte
jeg, og i 2019 sesongen har jeg full kategori etter at jeg kom meg gjennom alle kvalifiseringstrinnene
og videre til Q-series. Q-series er finalekvalet til LPGA, men jeg klarte ikke å kvalifisere meg til
LPGA. Symetra Tour er undertouren til LPGA og det er mulig å rykke opp til LPGA. Symetra tour og
LET anses som ca. samme nivå.
På LET i år var det syv norske som spilte og det meste noen gang. Det er veldig bra at det er så mange
og det er også hyggelig å reise sammen. På Symetra tour var det ingen norske som spilte i år, og jeg
er den enste som har kategori i 2019.
Neste sesong skal jeg spille mest mulig Symetra tour turneringer, siden den leder til LPGA og det er
på LPGA jeg vil spille. Symetra tour foregår rundt omkring i USA og de arrangerer ca. 21 turneringer i
løpet av en sesong. Hovedfokuset kommer til å være Symetra tour men jeg skal også spille LET
turneringer når det passer i forhold til andre turneringer. Jeg gleder meg veldig til å starte den neste
sesongen og det blir også veldig spennende å spille på en ny tour.
Det er masse reising og ulike kostnader med å være profesjonell golfspiller og det er ikke så lett å få
nok penger til å betale alt sammen. Om du har lyst til å hjelpe til eller har noen ideer som kan være til
hjelp, er jeg veldig glad for om du tar kontakt med meg. Mailen min er c_borge@hotmail.no
Jeg har en birdie og eagle klubb hvor du kan støtte meg ved at du gir noen kr for hver birdie og eagle
jeg gjør i løpet av en sesong. Jeg blir veldig glad for om du vil være med å støtte meg. Dette foregår
slik:




jeg sender tre ganger i løpet av sesongen en oversikt over hvor mange birdier og eagler jeg
har i den perioden
du velger selv hvor mye du vil gi per birdie og eagle (eks. 2kr eller 10kr) og overfører til
kontoen
i løpet av sesongen vil jeg sende oppdateringer på hva jeg har gjort og hva jeg skal videre
fremover

Med vennlig hilsen Celine Borge

