
 

 
 

ÅRETS FLICKJUNIOR I DALARNA – 2018 
 

Årets junior i Dalarna för flickor tilldelas Carolina Sandström, Dalsjö GK med 
motiveringen: 
 
Carolina har under 2018 haft en mycket bra säsong där hon har vidareutvecklats till en stabil 
golfspelare med goda idrottsliga resultat. Hon har tränat och tävlat flitigt under året. Hon 
påbörjade under hösten tredje årets studier (av 4 år) på GCU, (Grand Canyon University, 
Phoenix, Arizona) i USA och spelar i deras Div. I-golflag för att fortsätta utveckla sitt golfspel.  
  
Hon är under 2018 rankad på 116:e plats på SGF Golf ranking för flickjuniorer totalt och en 
17:e plats i sin åldersgrupp i Sverige. Hcp +2,6 vid årets slut. Huvudtävlingsarenan under året 
är på collegetävlingar i USA. 
 
Hon placerade sig under våren som bäst 6:a på WAC Championship på Legacy GC, Phoenix. 
Laget vann WAC Championship (WAC conference-finalen) och de spelade sedan därmed sitt 
första Regionals i NCAA Div I - Megastort helt enkelt!! Vårens bästa score -3, (69) uppnåddes 
på Hawqeye El Tigre Invitational, Puerto Vallarta, Mexico. Under hösten har hon kvalificerat 
sig för att spela i lagets alla tävlingar och är dessutom lagkapten. 
 
Under sommaren placerat hon sig som 1:a på Callaway Cup JMI, Rättviks GK, 1:a på Östgöta 
Junior Open JMI, Norrköpings GK, 1:a på Puma/Cobra JMI, Troxhammar GK, 2:a på Robert 
Karlsson Junior Open, Katrineholms GK samt 5:a på Cobra Puma Junior Challenge JMI, 
Burviks GK. 
Hon kvalificerade sig för spel på SGT, Swedish Golf Tour för damer och debuterade på LETAS, 
Ladies European Tour Access Series, på Västerås GK. 
Vinnare av Junior-DM Tjejer 2018, Rättviks GK samt Junior-KM Tjejer 2018, Dalsjö GK.  
Ingått i Dalsjös JSM Klubblag och i SM Klubblag damer, Div II. 
 
Inför höstterminen blev hon antagen till en unik ledarskapskurs BCLA, Building Champions 
Leadership Academy på sin skola. Hon sitter med i Grand Canyon University Student-Athlete 
Advisory Committee.  Hon är en av fyra nominerade till skolans atletiska prisgala som den 
mest inspirerande atleten. 
Under PGA-tour tävlingen Phoenix Open i januari volontär jobbade hon med att ta emot 
PGA-spelarna på 1:a tee.  
Vidare är hon är en bra förebild för yngre juniorer på hemmaklubben vilka vill satsa på sin 
golf och hon ger alltid tillbaka så mycket hon kan till juniorerna. Hon detaljplanerade 
sommarens juniorläger på Dalsjö GK och hon var instruktör för olika träningsgrupper. 
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