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Golfspiller Suzann Pettersen (33)
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JURYENS BEGRUNNELSE: 
Ole Gunnar Solskjær, Thor Hushovd, Mats Zuccarello Aasen.  

Norge har mange sportsprofiler som har satt spor ute. 
Juryen hadde imidlertid sin soleklare favoritt.

TeksT Line Tiller

Suzann «TuTTa»  
PeTTerSen
[Golfer]

Stilling:  Profesjonell 
golfspiller
Bor:  Orlando i Florida
Familie:  Kjæreste med 
Christian Ringvold, 
ingen barn.
Flyttet  til utlandet: 
2002
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E nhver utfordring skal helst være så 
stor som mulig, nesten umulig, for 
da får Suzann «Tutta» Pettersen an-
ledning til å plassere konkurransein-

stinktet i femte gir og vise hva hun er god for. 
Det være seg pistolskyting eller knekkebrød-
baking i Orlando i Florida, hvor hun bor og tre-
ner etter de seks mantra-ordene hun skrev for-
an i Oslo Golfklubb-dagboken da hun var 15 år: 
Jeg skal bli verdens beste golfspiller. 

I motsetning til foreldrenes store lidenskap, 
langrenn, er golf en sport som praktisk talt lig-
ger brakk i Norge tre fjerdedeler av året. Sam-
tidig er golf dyrt, det er ensomt, og det er lang-
somt. Men Tutta er et innbitt menneske, og hun 
skal jammen vise oss, eller kanskje helst store-
brødrene sine. Om det så tar 20 år. Verdensmes-
ter i golf skal hun bli. Det står jo der, på et hvitt 
ark, i permen fra 1997. 

– Jeg klippet ut fargerike bokstaver fra Se 
og  Hør, ler Tutta mens hun ligger på ryggen, 
nydusjet  med armen bak hodet i en hotellseng 
i Phoenix i USA, hvor hun deltar på en golftur-
nering.

– Det var en «S», pluss en «E» pluss «IER», og 
så har jeg etterpå tegnet til med tusj så det ble 
«SEIER-E». «Seier» i entall var ikke godt nok!

Hun flirer av seg selv, mens laptopen balan-
serer på magen hennes – hun snakker gjennom 
Skype.

– Du kalte det «Min fremgangsfilosofi»?
– Herregud, jeg var så utrolig strukturert. Jeg 

hadde skjemaer, golffakta, golf-øvelser, fysiske 
og mentale treningsnotater, informasjon om 
utstyr og golfanalyser. I en av dagbøkene har 
jeg til og med limt inn bilder av Annika Sören-
stam og Tiger Woods.

– Som er vist frem på grillfest hos Woods?
– Ikke akkurat det, nei.

NESTEN NABOER. Suzann Pettersen bor ikke 
langt fra Tiger Woods. De deler hjemmebane, 
Arnold Palmer’s Bay Hill, med utsikt til det dag-
lige kveldsfyrverkeriet i Disney World. Hun har 
bodd i Orlando siden hun som 21-åring kjøpte 
et hus nærmest i blinde. En base måtte hun jo 
ha. Det ble slitsomt å reise til Norge hver gang 
hun hadde en uke fri fra turneringer og mes-
terskap. De to naboene er blitt gode venner og 
sparringpartnere. Verdens beste mannlige golf-
spiller brukes som et levende leksikon for ver-
dens nest beste kvinnelige golfspiller.

– Det er viktig å være i et miljø med enere for 
å bli en ener selv, sier Pettersen, som for tredje 
gang ble kåret til Årets norske kvinnelige ut øver 

STORBYCRUISE

REIS PÅ STORBYCRUISE MED DET ENESTE SKIPET SOM SEILER TIL KØBENHAVN
Stå arm i arm på dekk og vink farvel til Oslo på en helt vanlig torsdag. Se Færder Fyr i solnedgang og opplev Tivoli i København uten barn og
oppfør dere som to unger. Spis en deilig lunsj på Nimb Brasserie og besøk alle butikkene dere ikke finner hjemme. Reis på StorbyCruise med
DFDS Seaways til København sammen.

under Idrettsgallaen i januar i år. 
Innen videregående var unnagjort, var 

hun blitt norsk juniormester fem år på rad. 
Hun hadde representert både Norge og Eu-
ropa i en haug internasjonale turneringer, 
og nå var spørsmålet om hun skulle reise til 
USA for å gå på universitetet, som en slags 
inngang, eller omvei egentlig, til sportsver-
denen, eller om hun bare skulle knalle til og 
satse alt på å bli proff. Foreldrene mente hun 
like gjerne kunne smake på livsstilen med 
en gang, for å se om hun trivdes. Det var in-
gen skam å sette seg på skolebenken senere, 
mente de. Det avgjorde saken.

– Jeg måtte til USA for å spille på de beste 
banene, mot de beste spillerne, for de beste 
pengepremiene. Og så er det lettere å utvik-
le seg som golfspiller utenfor Norge, mye på 
grunn av klimaet, men her har jeg også fått 
lov til å boltre meg, jeg har fått frie tøyler. 
Hjemme får man ikke det som golfer; som 
skiløper – ja, kanskje. 

LØNNSOMT. Gjennom ti år i Ladies Professi-
onal Golf Association har Suzann Pettersen 
vunnet åtte turneringer, blitt Major Cham-
pion, og – akkurat som Frank Sinatra – fått 
seg spesialdesignet golfutstyr med inngra-
vert navnetrekk. 

Og bankkontoen er fylt med over 65 mil-
lioner kroner. Hun sløser ikke med dollare-
ne, hun har tross alt jobbet knallhardt for 
dem. Skjønt noen er plassert i garasjen: Hun 
eier både en Porsche, en Audi, en BMW og 
en nykomling.

– Jeg kjøpte akkurat den nye Range Rover 
Sport. En hvit en. Det er nok den mest stil-
fulle bilen jeg har hatt, sier hun.

– Du har en ny kjæreste i huset også, bru-
ker dere kinoen ofte?

– Nei, den bruker vi aldri, der inne står det 
bare et bordtennisbord.

Golfproffen har sjelden tid til Sandra Bullock, 
favorittskuespilleren. Hun har en jobb å gjøre. 
Øve på det perfekte slaget og trene mot OL i 
2016. Da blir golf idrettsgren igjen. Klart hun 
tenker på filmkvelder, å stifte familie og leve 
hverdagslivet i Norge. Men det får komme en 
gang etter Rio de Janeiro.

Det var under Solheim Cup i Minnesota i 
2002 at hennes internasjonale karrière begyn-
te å ta av. 

– Om jeg hver desember kan se tilbake på året 
og si at jeg er blitt en bedre golfer og en bed-
re person, at spillet har utviklet seg, da kan jeg 
sove godt.

Pettersen mener nøkkelen er tålmodighet. 
Og standhaftighet. Hvis noen på 1990-tallet ba 
henne løpe ti ganger rundt en flaggstang, løp 
hun femten. Og hun ville vinne, alltid, over sto-
rebrødrene sine. 

– Jeg ba om bråk, da, det skal sies. Jeg kunne 
hatt klippekort på sykehuset, men om jeg fikk 
et slag av broren min og lå på gresset i smer-
te, da forsøkte jeg å skjule det. Jeg nektet å vise 
svakhet, og det henger sikkert igjen. Å være sta 
og egen har nok hjulpet meg til å nå stadig nye 
mål. 

– Er det derfor du skal bli best i golf, for å gni 
det inn hos Stefan og Gunerius?

– Helt sikkert. Jeg er sterk, og tåler veldig mye, 
så får jeg en tøff utfordring tar jeg den på strak 
arm. Men tøffheten er nok også en maske jeg tar 
på meg når jeg spiller. Mange av konkurrente-
ne mine mener jeg er veldig fryktinngytende. 
Men utenfor golfbanen tar jeg meg selv veldig 
lite høytidelig. Hjemme Norge er jeg nok mer 
en datter eller en venn, heller enn golfspilleren.

ELSKER NORGE. Profilbildet på Twitter er et vai-
ende norsk flagg. Å løpe i norsk natur er ren me-
disin. Når Suzann Pettersen legger det røde pas-
set på skranken, kjenner hun seg stolt. Men hun 
ville aldri valgt bort livet i utlandet.

– Min tid i Norge vil komme. Når jeg har gjort 
ferdig mitt livsverk.

– Er det enkelt å si at man vil bli best i USA?
– Ja, og jeg synes det er utrolig sunt å ha sto-

re drømmer, og ikke minst å få lov til å uttryk-
ke dem. Jeg har alltid vært ambisiøs og ønsket 
å være i utvikling, både teknisk og som person. 
Det trigger meg veldig å kjenne på det å bli bed-
re. Det trigger mer enn noe annet, tror jeg.

– Hva har du lært av å bo i USA?
– Jeg er blitt mer åpen av å henge med ame-

rikanerne. =        
                                     a-magasinet@aftenposten.no

Venner og naboer. Tiger Woods og Suzann 
Pettersen.

SUZANN  
PETTERSEN (33)
Profesjonell golfspiller.  
Bor i Florida.

OLE GUNNAR  
SOLSKJÆR (42)
Manager i Premier League- 
klubben Cardiff.

THOR HUSHOVD (36)
Profesjonell syklist siden 
2000. Verdensmester i 
landeveissykling og vinner 
av grønn trøye i Tour de 
France både i 2005 og 
2009. Sykler nå for BMC Ra-
cing Team. Bosatt i Monaco.

MATS ANDRÉ ZUCCA-
RELLO AASEN (26)
Spiller profesjonell 
ishockey  for New York 
Rangers. Bor i New York.

BREDE  
HANGELAND (32)
Fortballproff i Fulham.  
Bor i London.

Juryens  
favoritter
[Sport]

CECILIA  
BRÆKHUS (32)
Norsk VM-mester i proff-
boksing (weltervekt).  
Bor i Berlin.

PATRICK  
THORESEN (30)
Profesjonell ishockeyspil-
ler i den russiske klubben 
SKA St. Petersburg. Har 
også spilt i National Hockey 
League i USA. (Edmonton 
Oilers og Philadelphia Fly-
ers). Bor i St. Petersburg.

JOHN ARNE  
RIISE (33)
Fotballproff i Fulham.  
Bor i London.

JOHANN OLAV  
KOSS (45)
Grunnlegger og leder i 
«Right to Play». Tidligere 
skøyteløper. Bor i Vancou-
ver i Canada.
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