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– ALLE TRENGER  
EN HELVETESUKE
Da de startet å jobbe sammen i fjor høst begynte Tutta å vinne igjen. Erik Bertrand 
Larssen er mannen som hjelper de gode til å bli best. Tekst Christian Døvle Foto Benjamin A. Ward
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– EVERYONE NEEDS  
A HELL WEEK
When they started working together last fall, Suzann Pettersen started winning 
again. Erik Bertrand Larssen is the man who helps the good become the best.

Text Christian Døvle  Photo Benjamin A. Ward
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D et er høsten 2011. Suzann 
Pettersen har nettopp levert 
en av karrierens beste 

sesonger med tre individuelle sei-
ere, og dratt lasset for Europa da 
de mirakuløst vant Solheim Cup. 
Hun er nummer to i verden, og er 
klar til å sette inn støtet mot 
verdenstronen.

Over ett år senere har hun fort-
satt ikke kjent smaken av seier 
siden Solheim Cup-helgen i 
Irland. Og i stedet for å sette inn 
støtet mot Yani Tseng, står hun i 
fare for å falle utenfor topp-10 på 
verdensrankingen for første gang 
på over 250 uker.

Rundt den samme tiden får hen-
nes daværende agent Kevin Skabo 
en henvendelse fra mentaltrener 
Erik Bertrand Larssen. 

– Det begynte med at jeg sa til 
meg selv: «Jeg ønsker å jobbe med 
Tutta». Hun er i verdenstoppen i 

en idrett der det mentale er 
ekstremt viktig. Jeg hadde en teori 
om at hun egentlig hadde alt på 
plass. Jeg visste at hun ønsket å bli 
nummer én, men hun har ikke 
klart det, forklarer Bertrand til 
Norsk Golf.

Han smiler når han ser tilbake på 
den påfølgende «opptaksprøven». 
Før han i det hele tatt fikk lov til å 
møte hovedpersonen selv måtte 
han gjennom fire intervjurunder 
med Skabo. Der ble han grillet 
hardt på kompetanse, samtidig 
som at det skulle sikres at person-
ligheten matchet Tutta. God kjemi 
er alfa og omega i forholdet mel-
lom utøver og mentaltrener. 

Bertrand beskriver det som den 
tøffeste intervjurunden han har 
opplevd.

– Jeg må innrømme at jeg synes 
det var kult. Da ble det enda gje-
vere å komme gjennom 

«auditionen». Da jeg endelig fikk 
møte Tutta var det en følelse av «nå 
må jeg levere!».

Og levere gjorde han. Tutta run-
det av sesongen med to seiere på 
rad, og står allerede med to seiere 
og fire pallplasseringer så langt i 
år. 

– Det utrolig inspirerende for 
meg å føle at jeg er en bitteliten 
bidragsyter i den justeringen hun 
gjorde mot slutten av fjoråret. For 
det er det jeg er: En liten brikke i et 
stort team, hvor det er hun som 
gjør jobben. Det har vært utrolig 
moro å være en del av det.

Enkel vinneroppskrift
Allerede som barn hadde Bertrand 
enn drøm om å influere og påvirke 
andre mennesker. Som liten gutt 
ble han mobbet. Alene og litt på 
utsiden søkte han tilflukt i å lese 
om berømte mennesker som har 

gjort det ekstraordinære, alt fra 
idrettshelter og oppfinnere til poli-
tikere og store eventyrere. Han 
fant motivasjon i at mange av for-
bildene han oppslukte seg i heller 
ikke hadde noen enkel barndom, 
eller de beste forutsetningene for å 
lykkes. Det inspirerte ham til å 
brette opp ermene og ta et oppgjør 
med seg selv.

I dag er han utdannet siviløko-
nom, vært ute i krig i både Afgha-
nistan, Kosovo og Bosnia, driver 
millionbutikken Bertrand AS med 
19 ansatte, og er snart aktuell med 
sin andre bok «Helvetesuka», opp-
følgeren til bestselgeren «Bli best 

med mental trening». For tiden er 
han også i samtaler med verdens 
største bokforlag med planer  
om lansering i USA, hvor 
«achievement»-kulturen er langt 
mer utbredt enn her i Norge. Selv 
om det er idrettsutøverne som er 
de mest profilerte, anslår Bertrand 
at nærmere 90 prosent av hans 
klienter er fra næringslivet.

Tiden i militæret sperret øynene 
hans opp for verdier som har lagt 
grunnlaget for hans mentaltrening 
i dag. For hva skiller egentlig vin-
nerne og de nest beste? Det er et 
av spørsmålene han forsøker å 
besvare i sin første bok.

Bertrand sier nøkkelen til frem-
gang er så enkel at det er derfor 
mange glemmer eller velger å 
overse den.

– Bruksanvisningen er jo her. 
Det er ganske mange tusen men-
nesker som har suksess. Og det er 

gjort gode undersøkelser på hvordan 
de faktisk har fått det til. Metodene 
står der, og de er fordømt enkle!

Hardt arbeid og evnen til å ta de rik-
tige valgene i hverdagen er nøkkelen. 
Bertrand jobber vel så mye med hvor-
dan utøverne presterer i hverdagen 
som i selve konkurransesituasjonen.

– Det er i hverdagen du skaper 
karakter og selvtillit som du tar med 
deg inn i konkurransesituasjonen. 
Hvis du er god på å ta de riktige val-
gene i hverdagen, på å forberede deg, 
visualisere, jobbe hardt og systematisk 
mot en målsetting, vil du kunne ta 
med deg veldig mye av de riktige ele-
mentene og de riktige følelsene inn i 
konkurransesituasjonen.

– Alle vet at hemmeligheten til suk-
sess er hardt arbeid, men det er det 
som er hemmeligheten. Det sa Benja-
min Franklin, og jeg synes det er et 
fantastisk sitat. Det handler ikke så 
mye om talent. Jeg tror Tutta kunne 
blitt god i en hvilken som helst annen 
idrett. Det handler i veldig stor grad 
om trening.

Derfor har han tidligere uttalt at 
talent er et ord som ikke burde eksis-
tert. Bertrand sier ordet talent er mis-
brukt, og drar frem eksemplet om to 
femåringer som spiller fotball, der den 
ene er dyktigere enn den andre. De 
fleste vil da hevde at den ene ungen er 
mer talentfull. Bertrand kontrer med 
at den ene er bedre enn den andre 
fordi vedkommende med høy sann-
synlighet har spilt og trent mer med 
ball.

– Tutta imponerer meg, fordi hun 
helt siden hun var liten har klart å fort-
sette å jobbe hardt. Og det er mentalt. 
Det er så klart visse fysiske forutset-
ninger det er gode å ha i ulike idretter, 
men det er evnen til å jobbe hardt over 
tid som er utslagsgivende. Hvis du 
terper ti timer mer hver uke på en 
golfsving fra du er seks år til du er tolv, 
utgjør det vanvittig mange timer. Så 
klart blir det utslagsgivende! Noen tar 
idretter kanskje litt raskere enn andre, 
men de som vinner om fem, ti, fem-
ten år er de som har trent mest.

Som mentaltrener er det da Ber-
trands oppgave å få den enkelte til å 
forstå hvilke justeringer som er nød-
vendige for å kunne jobbe smartere og 
hardere.

– Det blir litt platt i seg selv å bare si 
at du må jobbe hardt. Det er der mål 
og drømmer kommer inn i bildet. 
Men med den ekstra treningen tar 
enerne med seg en styrke inn i kon-
kurransesituasjonen som gir utrolig 
mye selvtillit når nervene kryper inn.

Talent er et ord som ikke 
burde eksistert

PROFILEN

>>>

38 NORSK GOLF, AUGUST 2013  NORSK GOLF, AUGUST 2013  39

D et er høsten 2011. Suzann 
Pettersen har nettopp levert 
en av karrierens beste 

sesonger med tre individuelle sei-
ere, og dratt lasset for Europa da 
de mirakuløst vant Solheim Cup. 
Hun er nummer to i verden, og er 
klar til å sette inn støtet mot 
verdenstronen.

Over ett år senere har hun fort-
satt ikke kjent smaken av seier 
siden Solheim Cup-helgen i 
Irland. Og i stedet for å sette inn 
støtet mot Yani Tseng, står hun i 
fare for å falle utenfor topp-10 på 
verdensrankingen for første gang 
på over 250 uker.

Rundt den samme tiden får hen-
nes daværende agent Kevin Skabo 
en henvendelse fra mentaltrener 
Erik Bertrand Larssen. 

– Det begynte med at jeg sa til 
meg selv: «Jeg ønsker å jobbe med 
Tutta». Hun er i verdenstoppen i 

en idrett der det mentale er 
ekstremt viktig. Jeg hadde en teori 
om at hun egentlig hadde alt på 
plass. Jeg visste at hun ønsket å bli 
nummer én, men hun har ikke 
klart det, forklarer Bertrand til 
Norsk Golf.

Han smiler når han ser tilbake på 
den påfølgende «opptaksprøven». 
Før han i det hele tatt fikk lov til å 
møte hovedpersonen selv måtte 
han gjennom fire intervjurunder 
med Skabo. Der ble han grillet 
hardt på kompetanse, samtidig 
som at det skulle sikres at person-
ligheten matchet Tutta. God kjemi 
er alfa og omega i forholdet mel-
lom utøver og mentaltrener. 

Bertrand beskriver det som den 
tøffeste intervjurunden han har 
opplevd.

– Jeg må innrømme at jeg synes 
det var kult. Da ble det enda gje-
vere å komme gjennom 

«auditionen». Da jeg endelig fikk 
møte Tutta var det en følelse av «nå 
må jeg levere!».

Og levere gjorde han. Tutta run-
det av sesongen med to seiere på 
rad, og står allerede med to seiere 
og fire pallplasseringer så langt i 
år. 

– Det utrolig inspirerende for 
meg å føle at jeg er en bitteliten 
bidragsyter i den justeringen hun 
gjorde mot slutten av fjoråret. For 
det er det jeg er: En liten brikke i et 
stort team, hvor det er hun som 
gjør jobben. Det har vært utrolig 
moro å være en del av det.

Enkel vinneroppskrift
Allerede som barn hadde Bertrand 
enn drøm om å influere og påvirke 
andre mennesker. Som liten gutt 
ble han mobbet. Alene og litt på 
utsiden søkte han tilflukt i å lese 
om berømte mennesker som har 

gjort det ekstraordinære, alt fra 
idrettshelter og oppfinnere til poli-
tikere og store eventyrere. Han 
fant motivasjon i at mange av for-
bildene han oppslukte seg i heller 
ikke hadde noen enkel barndom, 
eller de beste forutsetningene for å 
lykkes. Det inspirerte ham til å 
brette opp ermene og ta et oppgjør 
med seg selv.

I dag er han utdannet siviløko-
nom, vært ute i krig i både Afgha-
nistan, Kosovo og Bosnia, driver 
millionbutikken Bertrand AS med 
19 ansatte, og er snart aktuell med 
sin andre bok «Helvetesuka», opp-
følgeren til bestselgeren «Bli best 

med mental trening». For tiden er 
han også i samtaler med verdens 
største bokforlag med planer  
om lansering i USA, hvor 
«achievement»-kulturen er langt 
mer utbredt enn her i Norge. Selv 
om det er idrettsutøverne som er 
de mest profilerte, anslår Bertrand 
at nærmere 90 prosent av hans 
klienter er fra næringslivet.

Tiden i militæret sperret øynene 
hans opp for verdier som har lagt 
grunnlaget for hans mentaltrening 
i dag. For hva skiller egentlig vin-
nerne og de nest beste? Det er et 
av spørsmålene han forsøker å 
besvare i sin første bok.

Bertrand sier nøkkelen til frem-
gang er så enkel at det er derfor 
mange glemmer eller velger å 
overse den.

– Bruksanvisningen er jo her. 
Det er ganske mange tusen men-
nesker som har suksess. Og det er 

gjort gode undersøkelser på hvordan 
de faktisk har fått det til. Metodene 
står der, og de er fordømt enkle!

Hardt arbeid og evnen til å ta de rik-
tige valgene i hverdagen er nøkkelen. 
Bertrand jobber vel så mye med hvor-
dan utøverne presterer i hverdagen 
som i selve konkurransesituasjonen.

– Det er i hverdagen du skaper 
karakter og selvtillit som du tar med 
deg inn i konkurransesituasjonen. 
Hvis du er god på å ta de riktige val-
gene i hverdagen, på å forberede deg, 
visualisere, jobbe hardt og systematisk 
mot en målsetting, vil du kunne ta 
med deg veldig mye av de riktige ele-
mentene og de riktige følelsene inn i 
konkurransesituasjonen.

– Alle vet at hemmeligheten til suk-
sess er hardt arbeid, men det er det 
som er hemmeligheten. Det sa Benja-
min Franklin, og jeg synes det er et 
fantastisk sitat. Det handler ikke så 
mye om talent. Jeg tror Tutta kunne 
blitt god i en hvilken som helst annen 
idrett. Det handler i veldig stor grad 
om trening.

Derfor har han tidligere uttalt at 
talent er et ord som ikke burde eksis-
tert. Bertrand sier ordet talent er mis-
brukt, og drar frem eksemplet om to 
femåringer som spiller fotball, der den 
ene er dyktigere enn den andre. De 
fleste vil da hevde at den ene ungen er 
mer talentfull. Bertrand kontrer med 
at den ene er bedre enn den andre 
fordi vedkommende med høy sann-
synlighet har spilt og trent mer med 
ball.

– Tutta imponerer meg, fordi hun 
helt siden hun var liten har klart å fort-
sette å jobbe hardt. Og det er mentalt. 
Det er så klart visse fysiske forutset-
ninger det er gode å ha i ulike idretter, 
men det er evnen til å jobbe hardt over 
tid som er utslagsgivende. Hvis du 
terper ti timer mer hver uke på en 
golfsving fra du er seks år til du er tolv, 
utgjør det vanvittig mange timer. Så 
klart blir det utslagsgivende! Noen tar 
idretter kanskje litt raskere enn andre, 
men de som vinner om fem, ti, fem-
ten år er de som har trent mest.

Som mentaltrener er det da Ber-
trands oppgave å få den enkelte til å 
forstå hvilke justeringer som er nød-
vendige for å kunne jobbe smartere og 
hardere.

– Det blir litt platt i seg selv å bare si 
at du må jobbe hardt. Det er der mål 
og drømmer kommer inn i bildet. 
Men med den ekstra treningen tar 
enerne med seg en styrke inn i kon-
kurransesituasjonen som gir utrolig 
mye selvtillit når nervene kryper inn.

Talent er et ord som ikke 
burde eksistert

PROFILEN

>>>

all of 2011. Suzann Pettersen 
has just finished one of her ca-
reer’s best seasons – three in-
dividual victories and captain 

for Europe when they miraculously 
won Solheim Cup.
She is ranked 2nd in the world and is 
ready to claim the world throne.
 More than a year later, she has still 
not felt the taste of victory since the 
Solheim Cup weekend in Ireland. 
Instead of fighting for the throne, 
she has fallen out of the top 10-list 
for the first time in 250 weeks.
 This is when her agent at the time, 
Kevin Skabo, receives a phone call 
from mental trainer Erik Bertrand 
Larssen.
 - It all started when I told myself: 
«I want to work with Suzann».
She is part of the world elite in a 
sport where the mental aspect is 

extremely important. I had a theory 
that she really had everything in 
place. I knew she wanted to be 
number one, but that she had failed 
to accomplish it, Bertrand explains 
to Norsk Golf.
 Looking back at the «audition» he 
had to go through, he smiles. Before 
even meeting the main character 
in person, he had to go through 
four interviews with Skabo. He was 
grilled on his expertise, and at the 
same time Skabo wanted to make 
sure that his personality matched 
Pettersen’s. Good chemistry between 
athlete and mental trainer is essen-
tial.
 Bertrand describes it as the tough-
est round of interviews he has ever 
had to go through.
 – I must admit that I thought it 
was pretty cool. It made the sense 

of accomplishment when I was 
finally approved, even greater. When 
I finally met her, there was a feeling 
of «well, now I better deliver!».
 And he did. Tutta finished the 
season with two victories in a row, 
and this season she can already 
look back on two victories and four 
podiums.
 – It is an immense inspiration to 
me to feel that I have played a tiny 
role in the adjustment she made 
towards the end of last year. Because 
that is what I am: A tiny pawn in a 
large team, where she is the one 
doing the work. It has been very 
fulfilling to be a part of that.

A simple recipe for winning
Already as a child, Bertrand had a 
dream of influencing and affecting 
other people. He was bullied as a 

child. Alone and outside, he sought 
refuge in reading about famous 
people who did something extraor-
dinary, from athletes and inventors 
to politicians and adventurers. He 
found motivation in the fact that 
many of the role models had had a 
rough childhood too. Their chances 
of success were slim, just like his. 

This inspired him to roll up his 
sleeves and confront himself.
 Today he holds an MBA, has been 
at war in Afghanistan, Kosovo and 
Bosnia, runs the successful compa-
ny Bertrand AS with 19 employees 

and is releasing his second book 
«Hell Week», the sequel to «Be your 
best with mental training» He is 
also talking to the world’s biggest 
publisher about a launch in the US, 
where the «achievement culture» 
is far bigger than here in Norway. 
Though the athletes may be his 
most famous clients, Bertrand esti-
mates that 90 percent of his clients 
are from the business sector.
 His army years opened his eyes to 
values that have formed the basis of 
his mental training today. What sep-
arates the winner from the second 
best? This is one of the questions he 
tries to answer in his first book.
 Bertrand says the key to progress 
is so simple that many forget about 
it or choose to ignore it.
 – The manual is here! Thousands 
of people are successful and there 

has been done plenty research on how 
they made it. The methods are there, and 
they are bloody simple.
 Hard work combined with the ability 
to make the right choices every day is 
the key. Bertrand works as much with the 
every day performance of his athletes as 
their performance during competition.
 – The character and confidence that 
you bring into competition is created 
every day. If you are good at making the 
right choices every day, to prepare, to 
visualize, work hard and systematically 
towards a goal, you will be able to bring 
many of the important elements and 
feelings into the competition.
 – «Everyone knows that the secret 
to success is hard work, but that’s the 
secret.» Benjamin Franklin said that and 
I think it’s a fantastic quote. Talent is not 
everything, maybe not even an important 
aspect. I believe Suzann could be good 
at any sport. It has very much to do with 
training.
 This is why he has said that talent is 
a word that should not exist. Bertrand 
says the word is misused and tells the 
story about the two five year olds who 
play football, one of them better than 
the other. Most will say that one is more 
talented than the other. The reason is 
probably that the good one has played 
and trained more than the other one.
 – Suzann impresses me, because she 
has been able to work hard ever since 
she was a little girl. And it has everything 
to do with the mental aspect. No doubt, 
certain physical traits are favorable in 
different sports, but it is the ability to 
work hard over time that makes the 
difference. If you practice a golf swing 
ten hours a week from the age of six 
to twelve, it adds up to an enormous 
amount of hours. Of course it’s going to 
make a difference! Some sports come 
easier to some than others, but the ones 
who train the most are the ones who will 
win in five, ten fifteen years. 
 The mental trainer has to make the 
individual understand what adjustments 
are needed to be able to work smarter 
and harder.
 – It’s too easy just to say that you have 
to work harder. This is where goals and 
dreams make a difference. Winners bring 
more training into the competition and 
that gives them additional strength, 
which in turn means extra self-confi-
dence, should they get nervous.

F

Talent is a word that 
shouldn’t exist!
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Å bestemme seg for et humør
Bertrand sier selve kjernen i sin 
mentaltrening er å få folk til å styre 
følelser. Han sier dette er spesielt 
relevant for golfspillere, der så stor 
del av spillet er mentalt. Bertrand 
forklarer at han og hans ansatte 
kaller seg mentaltrenere fordi det 
er med tankene man styrer følel-
sene, og det er dine følelser som i 
stor grad avgjør dine handlinger. 
Hvordan du prater til deg selv 
påvirker hvordan du har det. 

Når undertegnede spør om man 
kan lure seg selv til å tro man er 
god i noe man i utgangspunktet 
ikke mestrer, lyser øynene hans 
opp. Han setter fra seg kaffekop-
pen som skvulper litt over, spretter 
opp av kontorstolen og peker på et 
Muhammad Ali-sitat som henger 
på kontorveggen som en daglig 
påminnelse:

«I am the greatest, I said that 
even before I knew I was».

Bertrand nevner Arnold Schwar-
zenegger som tidlig i sin body-
builderkarriere kun lot seg avbilde 
fra knærne og opp. Han hadde 
komplekser for sine tynne legger. 
Det var først da han begynte å for-
telle seg selv at han hadde fantas-
tiske legger at gnisten til å trene 
opp leggene virkelig ble tent.

– Du blir det du sier til deg selv 
at du er. Sier du til deg selv ute på 
golfbanen at du er dårlig til å 
putte, påvirker det hvor mye du 
trener putting, og det påvirker selv-
tilliten når du faktisk skal slå en 
putt. Det du sier til deg selv om 
deg selv påvirker innstillingen, 
treningen og hvordan du faktisk 
gjennomfører i konkurranse. Hvis 
du ønsker å bli god til noe må du 
først begynne å si at du er god til 
det! 

Han mener for mange lar tan-
kende vandre i konkurransesitua-
sjonen, uten å vite hvilken person 
man er når man har en dårlig dag, 
eller dagene man tøyer grenser og 
setter personlige rekorder. Hvis det 
er tilfelle for en golfspiller ønsker 

Bertrand at vedkommende skal 
finne en rød tråd mellom sine 
beste runder, og hva slags sinns-
stemning spilleren var i under 
disse rundene.

– Hadde det ikke vært rått å være 
den personen any time? spør han 
og lener seg fremover.

Å lære seg hvilken person man er 
når man presterer best må trenes 
inn i hverdagen. Noen utøvere, 
som Aksel Lund Svindal forbinder 
nervøsitet med noe positivt, og 
ønsker å trigge nervøsitet rett før 
han setter utfor i 120 kilometer i 
timen. Bertrand sier det er dette 
som skiller spillere som Tiger 
Woods, Rory McIlroy, Inbee Park 
og Tutta fra andre: evnen til å 
bestemme hvem de skal være rett 
før slaget.

Han har så vidt rukket å sette 
seg, før han fyker opp fra stolen 
igjen. Dressjakka er nå henvist til 
stolryggen, og slipset er løsnet på.

– Hvis du og jeg skulle slåss nå 
hadde jeg trengt et par sekunder 
for meg selv før jeg var jeg klar til 
kamp. Jeg vet hvem jeg skal være 
for å slåss bra, og jeg vet hvordan 
jeg kommer inn i modusen hvor 
jeg er optimal som fighter. Om jeg 
visste jeg skulle slåss med deg om 
tre dager hadde jeg hatt en enorm 
ro, fordi jeg vet at jeg kommer i 
riktig modus på bare noen sek-
under. Men det krever mye 
trening.

Da Bertrand skulle trigge nervø-
siteten til bryter Stig André Berge i 
forkant av de olympiske lekene i 
London lagde han et mini-OL i den 
lokale treningshallen hjemme i 
Oslo. Veggene ble dekorert med 
bannere og olympiske ringer, og 
fra høyttalerne ljomet publikums-
støy som kunne høres inne i gar-
deroben hvor Berge satt og psyket 
seg opp. Bertrand setter seg ned 
ved siden av ham, og forteller med 
en dempet røst:

«Om 15 minutter skal du slåss i 
OL. Se for deg arenaen. Du vet 
hvem du skal møte. Se han for 

deg. Hva lukter du? Hva ser du? 
Hva kjenner du? Hva ønsker du å 
kjenne? Gå inn i det moduset nå!»

– Jeg lover deg at hvis du vil 
vinne lever du deg inn i det på et 
øyeblikk.

Igjen farer han ut på kontorgul-
vet. Han spaserer fra vindusplas-
sen og bort til andre siden av 
rommet med krummet rygg og 
hengende hode. Så snur han seg, 
hever hodet, skyter ut brystkassen 
og marsjerer autoritært tilbake.

– Bare noe så enkelt som dette 
gjør noe positivt med følelsene 
dine. Jeg kan ikke si hva jeg har 
jobbet med sammen med Tutta, 
men det handler om disse elemen-
tære tingene.

Flau smak i munnen
Det er først etter å ha begynt å 
jobbe med Tutta at Bertrand har 
blitt ordentlig introdusert for gol-
fen. Første gang på tur sammen 
var en øyeåpner.

– Jeg er utslitt når jeg er hjemme 
etter en uke med henne! Det er kre-
vende på så mange måter at jeg har 
fått enorm respekt for toppgolfen.

Bertrand sier det er det evinne-
lige kravet om konsentrasjon over 
lang tid som gjør golfsporten så 
vanskelig.

– Jeg har fulgt mange idrettsutø-
vere på høyt internasjonalt nivå. 
Alt fra roere, seilere, langrennslø-
pere til brytere, boksere og judo, 
men du verden så krevende det er å 
være golfspiller på toppnivå. For ti 
år siden kunne jeg nok vært med i 
debatten om hvorvidt golf skulle 
kalles idrett. Jeg får en skammelig 
og flau smak i munnen av den 
type uttalelse i dag.

I tillegg til golftreningen kjører 
Tutta et beinhardt program med 
fysisk trening. Bertrand er bestemt 
på at Tutta er verdens best trente 
kvinnelige golfspiller, og sier fysisk 
trening på mange måter er det 
samme som psykisk trening. Der-
for forteller han utøverne i tek-
niske idretter at de bør trene mer 
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For ti år siden kunne jeg nok vært med i debatten 
om hvorvidt golf skulle kalles idrett

>>>

To decide on a mood
The core of mental training is to 
make people control their feelings, 
Bertrand says. This is especially im-
portant for golfers – golf is a mental 
game. We call ourselves mental 
trainers because your mind controls 
your emotions and your emotions 
determine your actions. The way in 
which you talk to yourself affects the 
way you feel.
 When yours truly asks if it is pos-
sible to make yourself believe you 
are good at something even if you 
have no evidence this is the case, his 
eyes sparkle. He puts down the cup, 
spilling a few drops, bounces out of 
the office chair and points to a Mo-
hammad Ali quote, daily reminding 
him from the wall:
 «I am the greatest, I said that even 
before I knew I was».
 Bertrand mentions Arnold 
Schwarzenegger, who in his early 
body building career days, only al-
lowed photos of himself taken from 
the knees up. He felt his calves were 
too small. Only when he started 
telling himself that his calves were 
fantastic, did he actually begin train-
ing them.
 – You turn into what you tell 
yourself that you are. If, on the golf 
course, you tell yourself that your 
putting stinks, it will affect the 
amount of training you put into 
putting, and it affects your self-confi-
dence when you are actually putting. 
What you say to yourself affects 
your attitude, your training and your 
performance in competition. If you 
want to become good at something, 
the first thing you have to do is to 
tell yourself that you are good at it.
 He thinks too many let their mind 
wander during competition. Not 
knowing themselves well enough 
when having a bad day, and failing 
to recognize the days they are able 
to push harder and set records. When 

this is the case for a golf player, 
Bertrand wants the player to find a 
red thread between his or her good 
rounds and what the state of mind 
was like in these rounds.
 – Wouldn’t it be great to be that 
person all of the time? he asks and 
leans forward.
 To learn how to be the person 
who performs the best, has to be 
practiced every day. Some athletes, 
like Axel Lund Svindahl, associate 
nervousness with something pos-
itive and seeks to trigger nervous-
ness just before he thunders down a 
mountain in 120 kilometers an hour. 
Bertrand says this separates the 
likes of Tiger Woods, Rory McIllroy, 
Inbee Park and Suzann Pettersen 
from the rest: the ability to decide 
who they are just seconds before 
hitting the ball.
 He jumps back up from the chair 
he sat down in a few seconds ago. 
The jacket now hangs on the chair, 
and the tie is loosened. 
 – If you and I were to fight now, I 
would need a few seconds to myself 
before being ready for combat. I 
know whom I need to be to fight 
well and I know how to get into that 
mode – the optimal fighter. If I knew 
I was going to fight you in three 
days, I would have felt incredibly 
calm, because I know how to get in 
the right mode in just a few seconds. 
This takes a lot of practice.
 When Bertrand was about to trig-
ger the nervousness of wrestler Stig 
André Berge in preparations to the 
London Olympics, he staged a mini 
Olympics in the local gym in Oslo. 
The walls were decorated with ban-
ners and the Olympic rings and from 
loudspeakers noise from audience 
roared – noise that could be heard 
in the dressing room where Berge 
sat, getting psyched up. Bertrand sits 
down next to him and in a low voice 
says: 

«In 15 minutes you will be fighting 
in the Olympics. Visualize the arena. 
You know whom you are facing. 
Visualize him. What can you smell 
now? What can you see? What can 
you feel? What do you want to feel? 
Enter that mode now!»
–  I promise you that if you really 
want to win, you enter this state of 
mind in a second.
 He starts walking around in the 
office again. From the window over 
to the other side, back bent forwards, 
head hanging down. Then he turns, 
raises his head, pushes the chest 
forward and marches back with 
authority. 
 – Something as simple as this af-
fects your feelings positively. I can’t 
tell you exactly what Suzann and I 
have been working on, but it has to 
do with these basic things.

A bitter taste in the mouth
In working with Suzann Petters-
en, Bertrand has had his first real 
insight into golf. The first time was 
an eye opener.
 – After a week of working with 
her, I am exhausted. It is demand-
ing in so many ways that I have an 
enormous respect for the top golfers. 
It is the never ending need to stay 
focused over long periods that 
makes the sport so difficult.
 – I have followed many athletes 
on a high international level. Rowers, 
sailors, skiers, wrestlers, boxers and 
judoka’s, but being a top golfer is 
extremely demanding. Ten years ago 
I would probably have joined the 
debate whether golf is a sport at 
all. I get an embarrassed and bitter 
taste in the mouth by that kind of 
statement today.
 In addition to regular golf training, 
Suzann follows a tough physical 
program. Bertrand is convinced 
that she is the best trained female 
golfer in the world today and says 

Ten years ago I would probably have joined the debate 
whether golf is a sport at all. 
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EN TING ER HVA DU SER, 
EN ANNEN TING ER HVA DU FØLER. 
NÅ LANSERER FIAT EN HELT NY SUV MED FIREHJULSTREKK. ET UNIKT FIREHJULSTREKKSYSTEM 
GJØR BILEN USTOPPELIG. HØY SITTESTILLING, HØY BAKKEKLARING OG PERFEKTE KJØREEGENSKAPER. 
NYE FIAT PANDA SUV TIL UNDER 200.000 KRONER ER NORGES RIMELIGSTE FIREHJULSTREKKER.

INTRODUKSJONSTILBUD:
AUTOMATISK KLIMAANLEGG, LYSPAKKE INTERIØR, MULTIFUNKSJONSRATT, TÅKELYS, SIDEAIRBAGS, RYGGE-
SENSOR, BLUE & ME BLUETOOTH HANDSFREE, DOCKING FOR NAVIGASJON, DELT BAKSETE, GIRKULE OG 
RATT I SKINN, OPPVARMET FRONTRUTE OG NORSK KLIMATILPASNING VERDI 33.500,- NÅ KUN 15.000 SPAR 18.500,-

FIAT PANDA SUV 4X4 FRA: KR 199.900,- w w w . f i a t . n o

5 års Norgesgaranti

Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. Co2 114. Forbruk blandet kjøring fra 0,49l

styrke.
– Er du fysisk godt trent tar du med deg en 

selvtillit, trygghet og ro inn i konkurransesi-
tuasjonen som er større enn om du er dårlig 
trent. Jeg tror det er en kjempefordel å kunne 
hvile på å vite at man er sterk når nervøsiteten 
treffer.

I september slipper han boka «Helvetes- 
uka». Selv har han vært gjennom både strids-
kurs, helvetesuka på befalsskolen, to opptak 
til fallskjermjegeren og fire ulike typer overle-
velseskurs. På de ukene lærte han mer om 
seg selv enn noen gang tidligere.

– Når mennesker ser tilbake på hvor mange 
uker i livet man egentlig husker, er det faktisk 
ganske få. Uken man giftet seg, var på ferie, 
fikk barn og så videre. Jeg husker helvetes- 
ukene. Jeg lærte ekstremt mye om hva som 
bor i oss, og hva vi kan få til hvis vi bare vil. 
Den utviklingen man kan ha med en helvete-
suke er helt utrolig. Alt du opplever etterpå 
blir lettere i forhold til den uka, alt får en refe-
ranse. Jeg har hatt mer frykt på øvelser i 
Norge enn jeg har hatt i reelle krigssituasjo-
ner i Afghanistan. Det er et element i at man 
vet man har hatt det verre.

For en golfspiller kan en helvetesuke starte 
med 12 timer golf, en times pause etterfulgt 

av 12 nye timer golf. Under hele helvetesuka 
vil det være et ekstremt fokus på å holde kvali-
teten oppe, på alt fra konsentrasjon, kosthold, 
meditasjon til hvile, tekniske øvelser og fysisk 
trening.

– Helvetesuka gir deg mange svar på om det 
er mulig å hente fokus når man er veldig sli-
ten. Plutselig får man et helt annet forhold til 
en golfrunde som drøyer til fem-seks timer.

Men noen helvetesuke for Tutta er ikke aktu-
elt med det første.

– Jeg har faktisk ikke planer om det. Hun er 
ekstremt sterk i hodet. Det jeg gjør med Tutta 
er fintuning på noen små områder. For meg 
handler det bare om å justere litt her og der. 

– Hun er tross alt en av verdens beste. ■

*Erik Bertrand Larssen understreker at innholdet 
i hva han jobber med sammen med Suzann Pet-
tersen er taushetsbelagt. Det han har pratet om i 
dette intervjuet gjelder på generelt basis, og ikke 
Tutta spesifikt.
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Jeg har hatt mer frykt på øvelser  
i Norge enn i reelle krigsituasjoner 

i Afghanistan

that physical training in many ways is the same 
as mental training. Therefore, he tells performers 
of technical sports that they should train more for 
strength.
 – If you are physically well trained, you bring 
more self-confidence and calm to competition, 
than you otherwise would have. I believe it is a 
massive advantage to be able to fall back on your 
strength when the nerves come.
 In September, his new book “Hell Week” is 
released. He has been through combat training, 
hell week in officers training, two paratrooper tests 
and four different survival courses. These weeks 
he learned more about himself than at any other 
times.
 – When people look back at how many weeks 
of their lives they really remember, it turns out to 
be rather few. The week you were married, went 
on vacation, had a child and so on. I remember the 
hell weeks. I learned extremely much about what 
resides within us, what we can accomplish as long 
as we want it enough. The amount of progress 
one can make in just one hell week is staggering. 
Everything you live through later is easy in com-
parison – everything has a reference. I have felt 
more fear during training in Norway than in actual 
combat in Afghanistan. There is something to be 
said for having been through worse.

In the case of a golf player, a hell week can start 
with 12 hours of golf, then one hour of rest 
followed by another 12 hours of golf. During the 
entire week, the focus will be to keep the qual-
ity high, on everything from concentration, diet, 
meditation, rest, technical exercises and physical 
training.
 – Hell week gives you a lot of answers to wheth-
er it is possible to stay focused when extremely 
tired. Suddenly a round of golf that lasts five or six 
hours is a totally different thing.
But for Tutta, a Hell week is not on the table any 
time soon.
 – I actually don’t plan to do that. She is extreme-
ly strong in the head. What I do with Tutta is fine 
tuning, small adjustments here and there.
 – After all, she is one of the best in the world.

*Erik Bertrand Larssen stresses that the details of 
what he does with Suzann Pettersen are secret. What 
he has talked about in this interview is of a general 
nature, and does not apply to her specifically.

I have felt more fear during 
training in Norway than in actual 

combat in Afghanistan.
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