Suzann Pettersen
Suzann Pettersen under LPGA-mesterskapet i 2009.
Suzann Pettersen (født 7. april 1981 i Oslo), gjerne kalt «Tutta», er Norges fremste kvinnelige
golfspiller. Sin beste plassering på verdensrankingen oppnådde hun i september 2009, da hun lå en
uke som nummer to. I mai 2011, etter seieren i Sybase Match Play Championship, rykket hun igjen
opp til andreplass på rankingen.[1] Hun har fem seire på Ladies European Tour og åtte på den
amerikanske LPGA-touren, heriblant majorturneringen LPGA Championship i 2007. hun trenes av
David Leadbetter.
Karrieren som amatør
Suzann Pettersen begynte å spille golf da hun var seks år gammel og utmerket seg tidlig som et stort
golftalent. I 1993 ble hun tildelt Norges Golfforbunds Juniorstipend på kr. 5000.
Hun vant British Girls' Open Championship i 1999, World Amateur Championship i 2000 og ble
norgesmester fem ganger mellom 1996 og 2000. Hun har dessuten vunnet det norske
juniormesterskapet seks ganger. I sin siste sesong som amatør (2000) ble hun beste individuelle
spiller i lag-VM, og hun ble nummer tre i det individuelle europamesterskapet. Hun deltok på det
europeiske laget i Junior Ryder Cup Matches to ganger.
Karrieren som profesjonell
2001: Første seier på LET
Pettersen ble profesjonell 4. september 2000, og i sin første hele sesong som profesjonell, i 2001,
spilte hun ti turneringer på Ladies European Tour uten å misse cuten. Hun fikk sitt virkelige
gjennombrudd da hun allerede i sin andre turnering dette året, French Open, vant etter et tre hull
langt omspill med Becky Morgan. Hun ble nummer to på pengelisten Order of Merit og ble dessuten
Rookie of the Year, årets nykommer på LET.
I 2002 spilte hun tolv turneringer på LET, og endte blant de ti beste i tre av dem. Dette året
kvalifiserte hun seg dessuten til Solheim Cup for første gang. Hun klarte også å kvalifisere seg for den
amerikanske LPGA-touren året etter.
2003: Debut på LPGA-touren
I 2003 spilte Suzann både på LET og på LPGA-touren. Årets høydepunkt kom under Solheim Cup, der
hun var sterkt delaktig i den europeiske seieren med fire seire, én uavgjort og ingen tapte matcher.
2004–2005: Skadeproblemer
2004-sesongen ble delvis amputert av en albueoperasjon Etter å ha vært ute av stand til å spille golf
i åtte måneder på grunn av ryggproblemer, kom Suzann tilbake og kjempet seg til en sjetteplass i
Scandinavian TPC og en delt annenplass i Ladies Finnish Masters. Hun ble også tildelt wild card i
Solheim Cup 2005, som Europa tapte. Wild card fikk hun også til Lexus Cup 2005 i Singapore, hvor
hun vant alle sine tre matcher. Det internasjonale laget vant, og Suzann mottok $ 50 000 i
premiepenger.

2007: Gjennombrudd med fem seire på LPGA-touren
2008: I sesongens første majorturnering, Kraft Nabisco Championship, ledet hun med tre slag etter
14 spilte hull på siste runde, men endte på delt annenplass, ett slag bak Morgan Pressel.
Tre turneringer senere vant hun sin første turnering på LPGA-touren. Akkurat som da hun vant første
gang på Ladies European Tour, måtte hun gjennom et tre hull langt omspill, denne gang mot Jee
Young Lee, før seieren i Michelob ULTRA Open var sikret. Hun rykket med det opp til annenplass på
LPGA-tourens pengeliste, hennes høyeste plassering noen gang. Seks uker senere vant hun også
LPGA Championship, sesongens andre majorturnering. Etter denne seieren rykket hun opp til
fjerdeplass på verdensrankingen, bak Lorena Ochoa, Karrie Webb og Annika Sörenstam.
Hun vant LET-turneringen SAS Masters på Losby Golfklubb 25. august
Under Idrettsgallaen 2008 fikk hun prisen «Årets kvinnelige idrettsutøver 2007».
I januar 2007 signerte Pettersen en flerårig avtale med Nike Golf, og vil representere Nike med køller,
baller, sko, hansker og bag.[2] Hun vil bli en såkalt førstespiller for Nike, og får tilgang på samme
ekspertise som Tiger Woods, som også bor i Orlando, Florida.
Solheim Cup
Suzann Pettersen har deltatt i Solheim Cup seks ganger – i 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 og 2011. Her
har hun totalt vunnet 14,5 poeng på 25 matcher (12 seire, 5 uavgjorte og 8 tap).
Plasseringer i majorturneringene på LPGA-touren
Turnering

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kraft Nabisco Championship

d.i.

D25 d.i.

LPGA Championship

d.i.

d.i.

D11 MC

US Women's Open Championship d.i.

d.i.

D10 D16 D52 D28 MC

Women's British Open

24

MC

32

d.i.

MC

d.i.

D40 D2

D49 D20 1

d.i.

MC

d.i. = deltok ikke.
t.s. = trakk seg.
MC = misset cuten.
«D» = delt plassering.
Grønn bakgrunn for seier; gul bakgrunn for plassering blant de ti beste.
Turneringsseire som profesjonell
Ladies European Tour
2001 (1): French Open

D2

D5

2

D19

D34 t.s.

D11 D3

D13 D6

D2

D28 D20 MC

D15

D14 D37

2007 (1): SAS Masters
2008 (2): Ladies Swiss Open, Ladies Irish Open
2011 (1): Ladies Irish Open
LPGA-touren [rediger]
2007 (5): Michelob ULTRA Open at Kingsmill, LPGA Championship, Longs Drugs Challenge, Hana
Bank-KOLON Championship, Honda LPGA Thailand
2009 (1): CN Canadian Women's Open
2011 (2): Sybase Match Play Championship, Safeway Classic

Utmerkelser
Idrettsgallaen 2010 – Vinner av Årets kvinnelige utøver for sesongen 2009.
Idrettsgallaen 2008 – Vinner av Årets kvinnelige utøver for sesongen 2007.
Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris mottok hun 2007.

