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Ordförande har ordet 
Vår förening har under några år förändrats i grunden, både 
ombyggnaden av Slottsbanan och pandemin har fört med 
sig goda saker för vår förening. Ombyggnaden av 
Slottsbanan har tagit oss från att vara ett omtyckt 
golfresmål för trogna och återkommande gäster från i 
huvudsak Mälardalen till en anläggning som drar intresse 
från en mycket större krets. Men också för oss medlemmar 
har resan varit stor, vi har idag en topprankad bana, Slottsbanan, som med några år till på 
nacken kommer att vara ännu bättre. Slottsbanan i kombination med Kungsbanan och 
Prinsessan ger oss en variation i spelupplevelser som är få golfklubbar förunnat. Pandemin 
har hjälpt oss med att öppna ögonen hos den inhemska marknaden, en ny kundgrupp som 
ger oss en större bas för gästspel. Pandemin har även drivit intresset för fritidsaktiviteter 
utomhus och främst för vår sport, golfen. Alla golfare, ni som varit med länge och alla ni som 
kommit till är mycket välkomna till Ålands Golfklubb. 
 
Vår ekonomi var hårt ansträngd efter stora minusresultat från ombyggnad och det första 
pandemiåret men tack vare hemestrande och ett större intresse för golf har trenden nu 
vänt. Utan fler medlemmar, nya inhemska gästspelare, landskapets och våra 
samarbetspartners stöd hade det krävts stora åtaganden från våra medlemmar för att hålla 
föreningen flytande. Självklart har vår personal också tagit ett stort ansvar i att vi är där vi är 
idag. 
 
Under året har vi lyckats ro i hamn arrangemanget av en riktigt stor tävling, Ladies European 
Tour kommer till Ålands Golfklubb. I månadsskiftet augusti-september avgörs ÅLAND 100 
LADIES OPEN BY ÅLANDSBANKEN på Slottsbanan. Tävlingen är för oss inte bara en tävling, 
det är ett gigantiskt projekt. Ett projekt som engagerar en stor del av medlemskåren och 
som stärker den så viktiga föreningskänslan. Jag önskar er alla i projektet som leds av Mari 
Rosenqvist all lycka och tack också för ert stora engagemang. 
 
Eftersom jag valde att tacka för mig som ordförande för föreningen inför höstmötet vill jag 
passa på att tacka hela personalen, alla våra samarbetspartners och mina kollegor i styrelser 
över åren för ett riktigt gott samarbete. Närmast har jag förstås under min ordförandetid 
arbetat med våra klubbchefer, Åsa Nordström, Peter Ellqvist och nu Björn Wennström. Alla 
tre högt kompetenta och engagerade i sina uppgifter. Styrelsearbetet har varit intensivt och 
mycket givande, tack för era insatser och tack för ett öppet arbetsklimat där vi alltid hittat 
gemensamma lösningar i många krävande frågor. 
 
Lycka till Ålands Golfklubb! 
 
Mikael Mörn 
Ordförande 
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Statistik 2021 
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Medlemsstatistik per 31.12.2021  

  Herr Dam Totalt 
Seniorer  582 209 791 
Juniorer  120 28 148 
Passiva  23 19 42 
Hedersmedlemmar 12 3 15 
 
Totalt antal medlemmar 996. 
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Förtroendevalda, samarbetspartners, personal m.fl 
STYRELSE 
Mikael Mörn, ordförande 
Jannik Svahnström, vice ordförande 
Jan Lindgren 
Klaus Pärnänen 
Jan Blomqvist 
Rebecca Hermans 
Joakim Isaksson 
 

REVISORER 
Erik Sjölund 
Tage Silander 
 

VALNÄMND 
Jesper Eliasson, ordförande tom 
11.11.2021. Han avgick pga att Mikael 
Mörn avsagt sig omval till ordförande 
6.11.2021 och ställde sig då till förfogande 
from den 12.11.2021.  
Conny Rundberg, ordförande from 
12.11.2021 
Christina Gustafsson 
Teija Engman 
 

HEAD PRO  
Golfshop, verkstad, drivingrange 
Chris Waldron Golf 
Chris Waldron, head pro 
Niklas Rajamäki, pro 
Andy Garth 
 

RESTAURATÖRER 
Kock & Vin Ab 
Michael och Jenny Björklund 
 

ORDINARIE ANSTÄLLDA 
Administration 
Peter Ellqvist, klubbdirektör tom 
31.8.2021 
Björn Wennström, försäljningschef (60%), 
tf klubbdirektör (100%) from 1.9.2021 och 
klubbdirektör from 1.11.2021 
Maria Welin 
Alexandra Boman 
 

Banpersonal 
Johan Englund, course manager 
Benny Eriksson 
Bengt Grönroos 
Harry Lindqvist 
 
 

KOMMITTÉER 
Tävlingskommittén 
Hans Palin, ordförande 
Jan Kavander 
Fanny Granskog 
Siri Granskog 
Christina Gustafsson 
Dennis Nyman 
Egil Sundström 
 

Regel- och Handicapkommittén 
Niklas Rajamäki, ordförande 
Frida Isaksson 
Martti Rajamäki 
Martin Staf 
Jan Leander 
 

Medlemskommittén 
Jan Lindgren, ordförande 
Gun Andersson 
Sam Andersson 
Ulla Österlund 
Monica Grunér 
Hildemar Nordwall 
 

Marknadsommittén 
Björn Wennström, ordförande 
Fredrik Björklund 
Henrik Nordström 
 

Seniorkommittén – damer 
Monica Grunér, ordförande 
Gunilla Södergård 
Gun Andersson 
 

Seniorkommittén – herrar 
Klaus Pärnänen, ordförande 
Kennet Wiss, kassör 
 

Damkommittén 
Ulla Sjöfelt, ordförande 
Sheila Sundblom 
Ann-Britt Mörn 
 

Junior- & Elitkommittén 
Christer Nordin, ordförande 
Sara Björk-Södergård 
Conny Sundberg 
Emilio Bergroth 
Jonathan Mörn 
David Holmberg 
Jonny Lindman 
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Kommittéernas verksamhetsberättelser 2021 
Medlemskommittén 
Medlemskommittén har haft tre regelrätta möten och en hel del diskussioner därutöver per e-
post, WhatsApp och i samband med höghandicaprundorna. På grund av Covid-19 kunde vi inte 
genomföra kommittégolfen 4 maj. Kommittén har i huvudsak under mötena stämt av såväl 
planering som utförande gällande de olika uppdrag som kommittén ansvarar för.  
 
Höghandikapprundorna är den aktivitet som sysselsätter kommittén mest under säsongen. 
Rundorna spelas från sista torsdagen i maj till sista torsdagen i augusti, under året spelades 12 
rundor. En runda ställdes in då det inte kom någon deltagare. Under rundorna lär vi ut golfvett 
och de vanligast förekommande golfreglerna. Under 2021 har vi haft få deltagare i rundorna, 
totalt har 26 olika spelare deltagit. I medeltal var det fyra deltagare per runda, tre rundor har 
genomförts med bara en deltagare.  
 
Kommittén vill bedriva en verksamhet som ger ett mervärde till befintliga medlemmar och de som 
aktiverat sig i andra kommittéer i klubben. Därför arrangerar vi golfrundor med middag för 
kommittémedlemmar samt ordnar medlemsdagen. 
 
På Facebook har vi en grupp som heter ”Spelkompis på ÅGK banor”, där kan medlemmarna 
”annonsera” efter spelkompisar på banan. Det finns nu drygt 100 medlemmar varav mer än 30 
kan agera som faddrar. 
 
För att driva verksamheten har kommittén ordnat med 
sponsorer som bland annat bidragit med vinster till 
tävlingarna. För att undvika kontanthantering har vi i år 
inte tagit ut avgifter från deltagarna. I stället bekostade 
deltagarna själva den gemensamma avslutningsmiddagen 
som ordnades. 
 
Kommittékampen genomfördes söndagen den 12 
september. Inbjudna var alla kommittémedlemmar samt 
en del av personalen. 23 personer deltog i arrangemanget. 
Nästan alla kommittéer var representerade. Kvällen 
avrundades med en bit mat som klubben bjöd på. Under 
middagen pratade vi om klubbens och kommittéernas 
verksamhet. 
 
Medlemsdagen arrangerades i år söndagen den 15 
augusti. Det nya datumet i augusti verkar fungera bra. 
Puttningstävlingen pågick från kl 10:00 till 13:30 och 
avgjordes i en herr- och en damklass. Totalt var det 29 
spelare som puttade på banan. Herrklassen vanns av Erik 
Fogelberg med 31 slag. Damklassen vanns av Sara Björk 
Södergård med 36 slag.  
 
På bilden till höger vinnarna i KM i puttning från vänster 
Erik Fogelberg och Sara Björk-Södergård. Grattis! 
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Närmast hål spelades på Prinsessan hål 6. Tävlingen spelades i en herr- och en damklass. 
Damklassen vanns av Annelie Karlberg med 5,16 m från hål. Herrklassen vanns av André Pasuram 
som gjorde HIO. Totalt 26 spelare deltog i tävlingen närmast hål. 
 
Longest drive spelades på Kungsbanans hål 2 i motvind. Tävlingen spelades i 4 klasser. Totalt 
samlade tävlingen 23 deltagare.  
 
Klassen damer HCP under 20,0 vanns av Alma Bergroth med resultatet 218 m.  
Klassen damer HCP 20 eller högre vanns av Tove Jansson med 185 m.  
Klassen herrar HCP under 15,0 vanns av Markus Grönlund med 271 m.  
Klassen herrar HCP 15,0 eller högre vanns av Emilio Bergroth med 230 m.  
 
Rakaste drive  
Klassen damer HCP under 20,0 vanns av Alma 
Bergroth med 4,96 m från snöret.  
Klassen damer HCP 20,0 eller högre vanns av Tove 
Jansson med 1,12 m. 
Klassen herrar HCP under 15,0 vanns av Chris 
Waldron med 3,84 m från snöret. 
Klassen herrar HCP 15,0 eller högre vanns av Janzi 
Jakobsson med 2,38 m från snöret. 
 
Studieresa Medlemskommittén gjorde ingen 
studieresa detta år. 
 
Avslutningsmiddagen ordnades lördag 16 
oktober. Middagen samlade 27 deltagare som fick 
avnjuta en smaklig middag. Klubben bjöd 
deltagarna på desserten. Under middagen delade 
tävlingskommittén ut priser för 
avslutningsscramblen som spelats tidigare under 
dagen. Taxitransport var ordnad för returresa in 
till Mariehamn.  
 
Medlemskommitténs sammansättning 2021 
Jan Lindgren, ordförande 
Hildemar Nordwall 
Monica Grunér 
Ulla Österlund 
Sam Andersson 
Gun Andersson 
 
 
 
 

På bilden ovan Tove Jansson som lyckades 
vara närmast snöret av alla i tävlingen 
rakast drive på medlemsdagen. 
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Damkommittén 
Damkommitténs arbete med planeringen inför säsongen 2021 inleddes med två fysiska 
planeringsdagar och därefter diskuterades idéer och planeringen finslipades genom kontakt via 
messenger året runt minst en gång per vecka. 
 
Damkommittén uppdaterar flitigt sin egen sida på ÅGK:s hemsida samt lägger upp resultat om 
tävlingar, regler för speciella rundor samt övrig allmän information där och även i gruppen 
Damrundan Ålands Golfklubb på Facebook. 
 
Under säsongen har damerna spelat 27 ronder varav 5 inte var våra återkommande 
onsdagsrundor. De extra rundorna var Kickoff, Temagolf, Shoot out final, en runda på Eckerö Golf 
samt damfinalen. Totalt har damkommitténs aktiviteter samlat 466 besök och damerna har gjort 
74 birdies under hela säsongen samt den 7 juli på damrundan gjorde Beatrice Lindqvist HIO på hål 
9 på Slottsbanan. 
 
38 av klubbens damer har deltagit i damkommitténs aktiviteter och aktivast har Ann-Britt Mörn, 
Ulla Sjöfelt och Kristina Åkerlund varit med totat 24 besök vardera. 
 
För andra året i rad ordnades Damernas Eclectic (=årets bästa resultat per hål) på Slottsbanan 
under perioden 12 maj-14 september. Alla damer kunde delta även med registrerade hcp-
grundande sällskapsrundor. Annelie Karlberg vann Eclectic i grupp 1 med totalt 58 poäng över 18 
hål och Ulla Sjöfelt vann Eclectic grupp 2 med 65 poäng. 
 
I damfinalen som avslutade säsongen spelade de 6 damer i respektive grupp som samlat ihop flest 
poäng över säsongen. I grupp 1 vann Monica Lindman med 41 poäng, tätt följd av Susann Ojala på 
40 poäng på andra plats och Annéa Forsström med 37 poäng på tredje plats. I grupp 2 vann 
Kristina Åkerlund med 39 poäng och på andra plats kom Ulla Sjöfelt med 35 poäng följt av Salme 
Fagerholm med 34 poäng på tredje plats. 
 
Damkommitténs sammansättning 2021 
Ulla Sjöfelt, ordförande 
Sheila Sundblom 
Ann-Britt Mörn 
 
 
I årets temagolf för 
damerna var temat 
Gyllene damer. 
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Seniorkommittén – damer 
Seniordamerna lägger vikt vid att våra rundor skall vara trevliga, omväxlande och inte 
tävlingsfokuserade, men arrangerar en del olika tävlingar då det uppskattas med variation av 
spelformer och speciellt lagtävlingar för att främja gemenskapen.  
 
Vi började säsongen med två varv på Prinsessan varefter vi åt en gemensam måltid och 
kommittén informerade om läget inför säsongen. Den 3 augusti gjorde vi likadant och så även den 
27 september då vi avslutade säsongen.  
 
Totalt spelades 22 rundor med varierande antal damer, ca 20 varje gång. Vi har spelat scramble, 
bästboll, poängbogey, slaggolf, räknat puttar, spel från tee 38, tävlat om närmast hål på alla par 3 
hål och avslutningsvis hade vi tävlingen ”snörgolf” på Prinsessan. Den 27 maj och 9 september 
spelade vi scramble 9 hål med seniorherrarna. 
 
På grund av coronaläget hade vi inget utbyte med andra golfklubbar och inte heller resor till 
Sverige som vi hade planerat. Däremot hade vi en fin och mycket uppskattad dag i Eckerö den 20 
augusti. Först golf på Eckerö och därefter en god middag i restaurangen i Degersand. 16 damer 
deltog och många suveräna resultat. 
 
På Facebook har vi en sluten grupp som heter ”Seniordamerna Ålands Golfklubb”, där alla 40 
medlemmar (i dagsläget) kan kommunicera och informera.  
 
Seniorkommittén - damer sammansättning 2021 
Monica Grunér, ordförande 
Gun Andersson 
Gunilla Södergård 
 

Seniorkommittén – herrar 
Säsongen inleddes i december med 4 månaders vinterturnering där 40 ivriga golfare gjorde upp 
om mästerskapet. Klaus Pärnänen vann vintertävlingen med avgörande på sista deltävlingen. Kjell 
Hansson och Kennet Wiss gav hårt motstånd. Utesäsongen inleddes den 4 maj och 18 deltävlingar 
har spelats, 2 scramble, en Klasus specialare och tävlingssäsongen avslutades den 21 september.  
 

82 spelare har deltagit i verksamheten under året. Fina resultat presterades under säsongen och 

Jukka Kortelahti har vunnit 4 deltävlingar och Bror Karlsson och Lennart Landstedt vunnit 3 

tävlingar var. Efter varje veckotävling tilldelas de 3 bästa bollpriser och totalt har 1344 bollar 

utdelats som pris under säsongen.  

 

Klubbkampsutbyte har hållits med Lindö Golfklubb och i år spelades matchspel med första 

deltävling på Slottsbanan i början av augusti och svarsbesök i Lindö den 25 augusti och årets 

vinnare är Ålands Golfklubb.  

 

I veckotävlingarna utses vinnarna för 2021 och här följer resultatet:  

Årets vinnare i 18-håls klassen är 

1. Markku Kettunen 

2. Kjell Hansson 

3. Dan A Mörn 
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Årets vinnare i 9-håls klassen är 

1. Jukka Kortelahti 

2. Kjell Aspbäck 

3. Harry Grunér 

 

Mästarnas Mästare hölls torsdagen den 23.9 och årets mästare blev: Bror Karlsson. Grattis! 

Tävlingen spelades i kraftigt regn och hård blåst. Till Mästarnas Mästare har alla som vunnit en 

deltävling under säsongen tillträde.  

 
Seniorkommittén - herrar sammansättning 2021 
Klaus Pärnänen, ordförande 
Kennet Wiss 
 

Junior- och Elitkommittén  
Den gångna säsongen påverkades lyckligtvis inte så mycket av den pågående pandemin som 
säsongen innan. Det var endast under några veckor i mars/april som vi inte kunde arrangera 
gruppträning som tänkt. Bortsett från det så löpte säsongen på som vanligt. 
 
Kommittén har haft 8 st protokollförda möten under säsongen där våra nya kommittémedlemmar 
Sara Björk-Södergård och Conny Sundberg har kommit in med nya tankar och idéer vilket har varit 
mycket positivt för vårt arbete. Tilläggas kan att vi efter denna säsong tappar vår trotjänare och 
resebokare Jonny Lindman som suttit ca 15 år i kommittén och bidragit med mycket kloka tankar 
och idéer under dessa år. Tack Jonny för allt! 
 
Målet är hela tiden att utveckla vår ungdomsverksamhet i stort. Vi har inte haft några speciella 
fokusområden det gångna året men med tanke på den påverkan pandemin hade på klubbens 
ekonomi under den föregående säsongen (2020) så var det naturligt att försöka se till att hålla 
kostnaderna i schack. Ett exempel på det var att vi valde att justera våra ersättningsregler för 
spelare som passerat junioråldern, dvs. över 21 år, så att det inte längre var möjligt att få 
ersättning för resor till tävlingar automatiskt utan att det nu krävdes att man lämnade in en 
ansökan inför spelsäsongen där man redogjorde för sin satsning på golfen. 
 
Vi återupplivade tävlingen Elitrundan efter ett antal års uppehåll med tanken att ge våra duktiga 
spelare i klubben lite fler chanser att matchas mot varandra då antalet scratchtävlingar i klubben 
minskat de senaste åren. Sju deltävlingar gick av stapeln och totalt elva spelare deltog i någon av 
deltävlingarna. Mer info om Elitrundan finns längre fram i berättelsen! 
 
Under säsongen gjordes också en gemensam resa i juli för våra yngre tävlande juniorer till 
fastlandet vid en Future Tour-omgång. Med på resan var fem killar som gjorde sin första tävling 
utanför Åland. Samtliga deltog i klassen “East 9 hole”. Resan var mycket uppskattad och vi hoppas 
kunna göra liknande tävlingsresor under nästa säsong. 
 
Träningsverksamheten under året har löpt på mycket bra tack vare våra fantastiska pro´s Chris och 
Niklas och vi från kommittén är väldigt tacksamma för det jobb som de gör våra juniorer. Tack 
även till de övriga medlemmarna i kommittén och Maria m.fl. på kansliet för det arbete ni bidragit 
med under året för att få verksamheten att löpa på så smidigt. 
 
Med vänliga golfhälsningar, 
Norre 
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Träningsverksamhet  
Knattar och Golfäventyret 

Inom Knatteverksamheten/Golfäventyret har vi jobbat 
med 4 olika grupper, en Golfäventyrgrupp & tjejgrupp på 
måndag, en grupp på tisdag & torsdag. Vi har jobbat med 
Golfäventyret med alla grupper.     
 
I Knatte/golfäventyret har vi haft 24 knattar som jobbat 
på att få sitt gröna kort och lära sig grunderna och 
utveckla en förståelse för spelet. Inom ramarna för 
Golfäventyret har vi byggt olika banor där äventyrarna 
fått träna på alla olika slag och lära sig regler och säkerhet 
på ett roligt och lekfullt sätt. Vår ledstjärna har varit och är att vi ska ha roligt tillsammans och att 
alla ska få träna, spela, leka och tävla så mycket som möjligt  
 
Juniorer  
Våra barn och ungdomar mellan 10-21 år har vi delat in i två eller tre grupper, stora grupper under 
våren och under hösten och tränade vi 2 gånger i veckan. Under sommaren blev det 3 grupper 
med mindre barn i varje grupp. 
 
Under dessa märkliga tider har det varit business as usual och vi startade säsongen i Vikinghallen 
den 17 januari med en knattegrupp och en äldre juniorgrupp med blandade åldrar. Under denna 
tid har vi mycket fokus på att förbättra svingtekniken och bygga lite styrka genom att göra lite 
stretching och till och med använda några vikter. Vi var tvungna att ställa in ett par lektioner på 
grund av pandemin och förlängde träningen framtill april månad.  
 
Den 10 april samlades många juniorer och föräldrar för att städa upp på golfbanan, vi tillbringade 
några timmar med att flytta grenar och stora stockar (talka), vi avslutade dagen med grillad 
varmkorv & en flaska juice. 
 
I år var vårlägret hemma och vi höll ett helgläger den 17–18 april med mycket träning och spel på 
banan. 
 
Men säsongen börjar på riktigt när det är kickoff (8 maj) där ger vi ut information om den 
kommande säsongen och tränar i ca 2 timmar med Niklas och mig själv. 
 
Högsäsongen är i tre delar. Maj träning / Juni – augusti / augusti - september med avslutning i 
oktober. När golfsäsongen är över och golfbanan har stängt har vi träning inomhus i simulatorn 
med aktiva juniorer/tävlingspelare. 
 
Under högsäsong har vi mer fokus på spel och närspel med mycket träning på Prinsessan. 
 

Aktivitetsstatistik 2021  

Antal Juniorer 36 

Antal träningstillfällen 82 

Träningsaktivitet: 8.2 
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Tävlingsspelare 2021 
Tävlingsverksamhet - utanför Åland 
Vi har haft 11 spelare som har spelat totalt 48 tävlingar utanför Åland under säsongen 
 • 7 juniorer under 21 år (2 medlem på ÅGK som spela i ett annat land) 
 • 4 tävlingsspelare över 21 år 
 
Dessa 11 spelare har deltagit 7 olika tävlingar/tourer  
• Audi Finnish Tour  
• Future Tour Challenge/Elite 
• Deaf FM  
• Rookie Tour (Sverige) 
• Future Series Herrar (Sverige) 
• JMI Junior Masters Invitational  
• Narvesen Tour (Norge) Distrikt 
• Srixon Tour (Norge) Nationellt  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På bilderna ovan – Felix Holmberg på väg på tävlingar med bussen. Alma Bergroth på på pallen efter en 
andra plats på Future Tour tävling i Finland och Erik Fogelberg på pallen med en fin tredjeplats. 
 

Statistik ÅGK tävlingsspelare 

 

 

Tävlingar för våra yngre juniorer - utanför Åland 
Vi hade en resa för våra yngre juniorer till Finland för att testa hur det skulle fungera. Bra 
upplevelse för dem att börja spela hemifrån. 
Juniorer på resan för första gången var Samuel Westman, Alexander Wikblom, Zacharias Wikblom, 
Hannes Sundberg, Melker Rajamäki. 
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Det var en lyckad resa och se många av dessa spelare vilja spela ännu mer hemifrån i framtiden. Så 
förhoppningsvis kan vi planera fler resor till Finland nästa år. Vi hade också en väldigt bra placering 
med Samuel Westman på andra plats och Alexander Wikblom på tredje plats. Alla hade stabilt spel 
första gången på bortaplan. Bra jobbat! 
Samuel Westman njöt så mycket att han spelade ytterligare två tävlingar under säsongen. 
Tävlingsledare och föräldrar på resan var Niklas Rajamäki, Conny Sundberg, Mia Westman & Sofi 
Helenius. 
 

Juniortouren  
Syftet med juniortouren är att ge juniorerna en lättsam introduktion till tävlingsverksamheten 
samtidigt som man träffar och lär känna andra juniorspelare. Touren hjälper och utbildar även 
juniorerna i att hantera olika situationer ute på banan. 
 
Juniortour Top 3 - slutställning 
1. Alexander Wikblom 87 poäng 
2. Zacharias Wikblom 81 poäng 
3. Samuel Westman 79 poäng 
 
Totalt har 17 juniorer deltagit i juniortouren 2021, med ett snitt av 6.87 
spelare per deltävling. Zacharias Wikblom har varit aktivast och deltagit i 
totalt 8 av 8 deltävlingar. 
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Elitrunda 2021  
Junior och Elitkommittén har tagit fram ett nytt tävlingsupplägg för Elitrundan inför 2021 
Tävlingsupplägget baseras på 4 x 18 hål som skapar en tävling som liknar konceptet på 
Tourtävlingar där bästa resultatet efter 4 x 18 hål avgör. 4 bästa resultat från 8 rundor räknas. 
Tävlingsupplägget öppnar upp dörren för de äldre juniorerna att spela på Elitrundan och lära sig av 
de mera rutinerade golfarna i klubben. Förhoppning är att de äldre rutinerade golfarna även axlar 
sig en lärarroll och på ett positivt sätt uppmuntrar juniorerna samt skapar trygghet ute på banan. 
 
I Elitrundan vann Hampus Nordin med 17 slag med bruttoresultatet 287 slag, Emma Lindman kom 
på andra plats med 304 slag & Felix Holmberg tredjeplats med 321 slag. 
Två tävlingar ställdes in på grund av för lite anmälningar. Av 6 spelade tävlingar var 5 genomsnittet 
per tävling, totalt har 11 spelare ställt upp.  
 

Golf i skolan / Golfäventyret i skolan                      
Golf i skolan är en mycket viktig aktivitet när det gäller att 
introducera sporten för barn och ungdomar på Åland. Nya 
juniormedlemmar är viktiga för klubben och ger en grund för en 
bred juniorverksamhet. 
 
Under säsongen har vi jobbat med skolor. T.ex. Rangsby & 
Ödkarby skola i samband med starka barn på vår och höst, 
Idrottskul i Mariehamn & Sportdag på KHS. ÅGK har flera skolor 
som man besöker under säsongen och som får instruktion, slå på 
rangen och spela på prinsessan.  
 
Därtill har vi varit med på skolidrottsdagarna och vi räknar med 
att ca 500  elever har deltagit vid dessa introduktionstillfällen 
under året. 
 
Målsättningen är att utbilda alla gymnastiklärare så att dom kan ha golf under idrottsimmarna i 
skolan. Besök av skola & utbilding fortsätter nästa år och flera kommer har träning under 
skollektioner. Det långsiktiga målet  är att Golfäventyret i skolan finns i alla skolor på Åland.  
 
Under 2021 har några skolor fått utrustning eller lånat utrustning och under den normala 
skoltiden har lärare gett enkel golfundervisning. 
 
Junior- & Elitkommitténs sammansättning 2021 
Christer Nordin, ordförande 
Sara Björk-Södergård 
Conny Sundberg 
Emilio Bergroth 
Jonathan Mörn 
David Holmberg 
Jonny Lindman 
 
 
 
 



 

15 

Tävlingskommittén  
Under 2021 har tävlingskommittén bestått av Hans Palin (ordförande), Christina Gustafsson, 
Dennis Nyman, Egil Sundström, Fanny Granskog, Jan Kavander och Siri Granskog. 
 
Vi har haft 3 protokollförda möten under verksamhetsåret där vi bl.a. har fördelat arbetsuppgifter 
för säsongen, diskuterat tävlingsformer, sponsorkontakter, tävlingsledning och aktuella ärenden. 
 
Genom att erbjuda ett brett och varierat tävlingsutbud syftar tävlingskommitténs verksamhet till 
att stärka klubbgemenskapen, locka fler spelare att delta i klubbens verksamhet samt att göra 
golfsporten roligare.  
 
Tävlingsprogrammet för säsongen 2021 utformades tillsammans med sponsorer med ambitionen 
att tilltala spelare i alla åldrar, med varierande erfarenhet och handicap.  
 
Tävlingssäsongen inleddes med tävlingen Guldviva 8 maj, en tvåmanna bästboll, och avslutades 
med tävlingen Baltic Storm 25 oktober, en fyrmanna scramble. 
 
Under säsongen har 14 tävlingar genomförts. Likt tidigare år har majoriteten av tävlingarna som 
spelats varit lag- eller partävlingar då dessa tilltalar en större del av klubbens spelare i jämförelse 
med individuella tävlingar.  
 
De spelformer som förekommit på våra tävlingar har varit: individuella tävlingar i slagtävling samt 
poängbogey klasser, flaggtävling, två- och fyrmanna bästboll, tre- och fyrmanna scramble, 
shamble, greensome samt irish greensome. 
 
Det har även spelats Firmagolf samt klubbmästerskap i klasserna: herr, dam, senior (H50, H60, 
H70), äldre junior, hcp km, km match mix samt korthål. 
 
Klubbmästare i dam- respektive herrklassen 2021 är Emma Lindman och Sebastian Lindman. 
 
Utöver det har åländska mästerskapen (ÅM) i golf spelats. Tävlingen arrangerades tillsammans 
med Eckerö Golf. På grund av för få anmälda blev damklassen inställd. Åländsk mästare i 
herrklassen 2021 är Niklas Isaksson. 
 
Under 2021 har sammanlagt 94 spelare deltagit i de individuella tävlingarna och 1096 spelare i 
par- och lagtävlingarna. Antalet deltagare i de olika KM-klasserna har varit 131 spelare. Summerar 
vi detta får vi att antalet deltagare i tävlingskommitténs tävlingar under året varit 1321 stycken.  
 
Under säsongen testades ett nytt koncept för individuella tävlingar, Kvällsslaget. Kvällsslaget 
spelades i två klasser poängbogey och slagtävling med gemensam kanonstart. Ambitionen var att 
locka ett bredare spelfält samt skapa förutsättning för socialt utbyte med prisutdelning på 
restaurangen direkt efter avslutad tävling. De deltagande spelarna var positiva till 
tävlingsupplägget men antalet deltagare motsvarade inte kommitténs förhoppningar.  
 
Årets tävlingsprestation stod Gunnar Selin för då han under tävlingen Bifa Open lyckades slå en 
Hole in One på hål 13 på Slottsbanan. För detta belönades han med en splitterny bil, en Nissan 
Leaf. 
 
Tävlingssäsongen avslutades med tävlingen Baltic Storm en fyrmanna scramble med handicap på 
Slottsbanan. Tävlingen spelades från tee 50 för damer och tee 58 för herrar med utmanade 
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flaggplaceringar. Det varierande vädret under dagen med blåst, regn, hagel, uppehåll, blöta 
fairways och låga temperaturer bidrog till att tävlingens namn Baltic Storm uppfylldes med råge. 
Det blev en jämn tävling där differensen mellan lagen i topp blev liten. Vädret till trots var 
stämningen god under hela dagen. Det dignande prisbordet med priser för närmare 5000 euro 
hägrade i slutet av rundan. 
   

Tävlingskommitténs sammansättning 2021 
Hans Palin, ordförande 
Christina Gustafsson 
Dennis Nyman 
Egil Sundström 
Fanny Granskog 
Jan Kavander 
Siri Granskog 
 
På bilden till höger – KM 
spelades i år på 
Kungsbanan och därefter 
följde två ronder på 
Slottsbanan för herrarna. 
Vattenkontakten på 
Slottsbanan med fin utsikt 
och båtar i bakgrunden 
ramade in ronden på ett 
bra sätt. 
 
 
 
 
 
 
 

På bilden till höger – Historiska 
segrare i Baltic Storm; från 
vänster Jesper Eliasson, Mikael 
Granskog, Sam Andersson och 
Mats Engblom. 
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Marknadskommittén  
Marknadskommitténs uppdrag är att utveckla företagspartner- och 

marknadsföringsverksamheten inom klubben. De senaste säsongerna, i pandemins spår, har varit 

ytterst utmanande för många av klubbens partners, men tack vare långsiktiga partnersamarbeten 

kunde ändå säkerställas att partnerintäkterna till klubben låg kvar på en hälsosam nivå.  

Marknadsföringen styrd mot fastlandet 

Under en stor del av den gångna säsongen påverkade reserestriktionerna från Sverige till Finland 

inresandet, något som tidigt kunde konstateras i antalet avbokade gäster från Sverige. Av den här 

orsaken gjordes en omfattande satsning på att attrahera fastländska golfgäster, genom 

marknadsföring i både traditionella kanaler (golftidningar) och i digitala kanaler. En stor del av 

synligheten möjliggjordes genom Visit Ålands golfnätverk, där man bland annat enades om 

konceptet ”Race to Åland”, där fyra inhemska tävlingstourer valde att hålla sina finaler på Åland i 

mitten av september. Race to Åland syntes runtom i landet under hela sommaren och dessutom 

presenterades de olika turnéerna såväl i Golflehti som i den digitala plattformen Golfpiste. 

Marknadskommittén har under 2021 bestått av Björn Wennström (ordförande), Fredrik Björklund 

och Henrik Nordström. 

 

Regel- och handicapkommittén 
Kommittén har hjälpt medlemmar med regeltolkningar och också svarat på flera frågor angående 
handicapet. 
 
Under säsongen anordnades också en föreningsdomarkurs med Kimmo Helaskoski från Finska 
Golfförbundet som utbildare. I kursen deltog 22 personer, varav 9 personer gjorde testet för att bli 
föreningsdomare. 
 
Regel- och handicapkommitténs sammansättning 2021 
Niklas Rajamäki, ordförande 
Jan Leander 
Frida Isaksson 
Martti Rajamäki 
Martin Staf 
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Tävlingsresultat 2021 
Guldviva (SB) 

1. Marcus Söderholm / Markus Palm 49 poäng 

2. Hans Palin / Christina Gustafsson 47 poäng 

3. David Holmberg / Felix Holmberg 46 poäng 
 

Flaggtävlingen (KB) 

HCP-flagga 

1. Martin Staf 

2. Annelie Karlberg 

3. Erik Fogelberg 
 

SCR-flagga 

1. Sebastian Lindman 
 

På bilden till höger – I årets första klubbtävling 

vann Marcus Söderholm och Markus Palm. Här 

tillsammans med sponsorn Maria Karlström från 

Guldviva. 
 

Viking Line Open (SB) 

1. WCT Allstars  98 poäng 

I laget spelade Robert Widing, Björn Wennström, Kennet Lindberg och Alexander Hermans. 

2. I like big putts and I can´t lie 96 poäng 

I laget spelade Albin Karlström, Tobias Sjöstrand, Ludvig Sviberg och Lucas Törnqvist. 

3. 4 Strike   96 poäng 

I laget spelade Christina Gustafsson, Tage Gustafsson, Seppo Nuutinen och Hans Palin. 
 

Bifa Open (SB) 

1. Lars Nordström / Gunnar Selin  46 poäng 

2. Markus Öhrling / Seppo Nuutinen  43 poäng 

3. Dennis Nyman / Egil Sundström 43 poäng 
 

Team Sportia Får jag lov (SB) 

1. Niklas Rajamäki / Maria Rajamäki 44 poäng 

2. Alf Sonntag / Tove Jansson 43 poäng 

3. Annelie Karlberg / Tommy Nordberg 41 poäng 
 

Kvällsslaget (SB) 

Slagklass 

1. Niklas Isaksson 68 

2. Surapon Pasuram 77 

3. Klaus Pärnänen 77 
 

Poängklass 

1. Maria Karlström 36 

2. Siri Granskog 35 
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3. Maria Rajamäki 34 
 

HåWe-Bil Open (KB) 

1. Susann Ojala / Maria Karlström  53 poäng 

2. Ulla Sjöfelt / Kristina Åkerlund  52 poäng 

3. Christina Gustafsson / Tage Gustafsson 51 poäng 
 

Ålandsbanken 3-manna texasscramble (SB) 

1. Lag Björklund / Sundblom / Fredrikson 61 

I laget spelade Sebastian Björklund, Christoffer Sundblom och Petter Fredrikson. 

2. Lag Sommarlund / Götschl / Ojala  62 

I laget spelade Susam Sommarlund, Thomas Götschl och Susann Ojala. 

3. Lag Josefsson / Mörn / Nygård  62 

I laget spelade Jesper Josefsson, Jonathan Mörn och Måns Nygård. 
 

Chris the Pro´s AM AM (SB) 

1. Team Bruno Anderhage   92 

I laget spelade Simon Cronholm, Ralf Göstas, Christoffer Karlsson och Hildemar Nordwall. 

2. Pelle med gubbar  91 

I laget spelade Leif Grimstål, Pelle Hägglund, Bror Karlsson och Egil Sundström. 

3. Franki´z   89 

I laget spelade Joakim Fagerholm, Alexander Hermans, Tommy Lundberg och Fredrik 

Vesterlund. 
 

Soptunnan (KB) 

1. Annéa Forsström / Jan Olsson 45 

2. Susann Ojala / Maria Karlström 42 

3. Daniel Vesterlund / Malin Persson 41 
 

Hasses Kanna (SB) 

Slagklass 

1. Pontus Danielsson 68 

2. Hampus Nordin  73 

3. Johan Backholm 74 
 

Poängklass 

1. Tove Jansson 45 

2. Peter Söderblom 44 

3. Dennis Nyman  38 
 

Röda korset/Katastrofgolf (KB) 

1. Anders Wikblom / Fredrik Björklöf 51 

2. Tove Jansson / Maria Karlström 50 

3. Erik Sundblom / Rolf Granlund 48 
 

Totalt deltog 30 par som tillsammans bidrog till Röda korset med 2589,50€. 
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Avslutningsscramble (SB) 

1. Åh Maria, guldet blev till sand 56 

I laget spelade Hannes Parkkinen, Jonathan Mörn, Mathias Eriksson och Sebastian 

Björklund. 

2. Andy´s Ladyboys  57 

I laget spelade Martin Forsgård, Mathias Hellsten, Benjamin Sewón och Kennet Uotila. 

3. Arga kocken  57 

I laget spelade Jonas Haglund, Glenn Högback, Jan Kavander och Mathias Kottelin. 
 

Baltic Storm avslutade säsongen 
Ålands Golfklubbs nya tävlingskoncept Baltic Storm fick en smakstart! 
 
Baltic Storm utlovade utmanande höstgolf under riktigt tuffa förhållanden. I slutet av 
oktober är vädret ofta en faktor att räkna med, temperaturerna närmar sig gärna ensiffriga 
tal och de nordiska golfbanorna är generellt redan relativt blöta efter höstens regn och rusk. 
Detta till trots lockades hela 27 fyrmannalag, alltså totalt 108 tävlande, till start. 
 
Tävlingskonceptet Baltic Storm var helt nytt för klubben, men tanken är att detta ska bli ett 
årligen återkommande evenemang. Baltic Storm är en lagtävling med kanonstart, d v s där 
hela startfältet går ut i princip samtidigt runt hela banan. Utslagsplatserna är svårast möjliga 
för att göra banan så lång som möjligt och likaså har flaggorna placerats på greenernas 
svåraste platser för att försvåra inspel direkt mot flaggorna. 
 
Det stod tidigt klart att det här tävlingskonceptet intresserade många sponsorer, något som 
snabbt gjorde att tävlingen kunde erbjuda ett prisbord till ett värde närmare 5 000 euro. 
Baltic Storm lockade tävlingsdeltagare huvudsakligen från hemmaklubben, men även fyra 
lag från Sverige och ett par lag från fastlandet. 
 
Historiska hemmavinnare 
Det blev också ett åländskt lag, Good Morning Golfers, som tog hem den första historiska 
segern i Baltic Storm. Laget bestod av Sam Andersson, Jesper Eliasson, Mats Engblom och 
Mikael Granskog och de landade på totalresultatet 60,8 (-11,8 till par). På andra plats kom 
laget WCT med spelarna Victor von Essen, Jocke Nyberg, Johan Porko samt Mats Westman 
(slutresultat 60,8 eller -11,2 till par). Den tredje pallplatsen intogs av laget SimonZ, 
bestående av Simon Cronholm, Joakim Fagerholm, Ralf Göstas samt Jimmy Sundman 
(slutresultat 61 eller -11 till par). 
 
Närmast hål tävling på alla par 3 hål 
De som kom närmast på respektive korthål på Slottsbanan var: 
HÅL 4 – Pontus Danielsson 35,5 cm från hålet 
HÅL 9 – Hanna Hartikainen 3,01 m från hålet 
HÅL 13 – David Holmberg 3,54 m från hålet 
HÅL 15 – David Holmberg 1,06 m från hålet 
HÅL 17 – Sebastian Lindman 4,16 m från hålet 
 
Längsta drive på hål 14 – (dam och herrklass) 
- i damklassen slog Siri Granskog längst 
- I herrklassen slog Mikis Lehtinen längst 
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Klubbmästerskap 2021 
Herrar  Rond 1 (KB) Rond 2 (SB) Rond 3 (SB) Totalt 
1. Sebastian Lindman 71 75 74 220 (+4) 
2. Hampus Nordin 74 69 77 220 (+4) 
3. Joakim Isaksson 74 73 77 224 (+8) 
4. Martin Forsgård 75 77 79 231 (+15) 
5. Niklas Isaksson 74 77 81 232 (+16) 
6. Chris Waldron 78 75 80 233 (+17) 
7. Erik Branér 76 83 75 234 (+18) 
8. Felix Holmberg 77 79 80 236 (+20) 
9. Jan Kavander 83 82 79 244 (+28) 
10. Jesper Eliasson 77 86 83 246 (+30) 
 
Totalt deltog 25 herrar i klubbmästerskapen för herrar. Sebastian Lindman vann på andra 
särspelshålet. 

På bilden ovan – Årets medaljtrio i KM herrar, från vänster 
Hampus Nordin, Sebastian Lindman och Joakim Isaksson. 
 
Damer  Rond 1 (SB) Rond 2 (SB) Totalt 
1. Emma Lindman 78 74 152 (+8) 
2. Alma Bergroth 94 85 179 (+35) 
3. Fanny Granskog 94 95 189 (+45) 
 
Totalt deltog 5 damer i klubbmästerskapen för damer.  
 
På bilden till höger – Årets överlägsna segrarinna i KM damer; 
Emma Lindman. 
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HCP-KM mixed 
I samband med sista dagen av KM avgjordes även HCP-KM mixed i tre klasser. 
 
A-klass (hcp +8,0-9,9) 
1. Pasi Tolonen 72 
2. Jan Kavander 72 
3. Emma Lindman 73 
 
B-klass (hcp 10,0-19,9) 
1. Dan Sjöblom 68 
2. Olli Suominen 72 
3. Hans Palin  73 
 
C-klass (hcp 20,0-36,0) 
1. Sara Björk-Södergård 71 
2. Alf Sonntag 75 
3. Staffan Åkerblom 82 
 

KM seniorer & juniorer 2021 
Klass H50 (scr) 

1. Thomas Götschl  80 

2. Pasi Tolonen 80 

3. Chris Waldron 85 

Klass H60 (scr) 

1. Klaus Pärnänen 88 

2. Kai Söderlund 89 

3. Mikael Marin 93 

Klass H70 (scr) 

1. Leif Österlund 85 

2. Torbjörn Eliasson 87 

3. Hans Palin  93 

Klass ÄJ (scr) 

1. André Pasuram 77 

2. Adrian Södergård 85 

3. Erik Fogelberg 88 

Damklasserna H50 och H60 samt klassen 

YJ (yngre juniorer) spelades inte på grund 

av för få deltagare. 

 

 

 

På bilden ovan – Medaljtrion i KM seniorer 

H50, från vänster Pasi Tolonen, Thomas 

Götschl och Chris Waldron. 
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KM-match mixed 2021 
1. Erik Branér 

2. Sebastian Lindman 

3. Pasi Tolonen 

4. Felix Holmberg 

 

KM korthål 2021 (18 hål) (mixed) 
1. Surapon Pasuram -1 
2. Sebastian Lindman Par 
3. Felix Holmberg +1 
 
Totalt deltog 12 spelare i KM korhål 
mixed.

Hole in One 2021 
Slottsbanan 

Hål 4 

Jan Tuominen, Ålands Golfklubb 

Johan Porko, Ålands Golfklubb 

Gustaf Lindewald, Ålands Golfklubb 

Sebastian Lindman, Ålands Golfklubb 

Marika Lindström, Ålands Golfklubb 

Dennis Nyman, Ålands Golfklubb 

Wilhelm Bäckman, Ålands Golfklubb 

Hål 9 

Beatrice Lindqvist, Ålands Golfklubb 

Magnus Berggren, Åkersberga GK 

Carl Lindman, Ålands Golfklubb 

Hål 13 

Gunnar Selin, Ålands Golfklubb 

Henrik Vihavainen, Peuramaa Golf 

Hjortlandet 

Zacharias Forsström, Ålands 

Golfklubb 

Hål 15 

Adrian Bäckman, Ålands Golfklubb 

Kai Söderlund, Ålands Golfklubb 

Magnus Malm, Älvkarleby GK 

Kungsbanan 

Hål 1 

Emma Lindman, Ålands Golfklubb 

Hål 14 

Emanuel Berndtsson, Ålands Golfklubb 

Jyrki Vaittinen, Tapiola Golf 

Zacharias Forsström, Ålands Golfklubb 

Prinsessan 

Hål 3 

Markus Öhrling, Ålands Golfklubb 

Hål 5 

Jonas Donner, Ålands Golfklubb 

Hål 6 

André Pasuram, Ålands Golfklu

På bilden till höger - Gunnar Selins 

HIO på Slottsbanans hål 13 den 20 juni resulterade i en splitterny elbil, en Nissan Leaf från 

Bifa, som i samarbete med Ömsen försäkringar ställde upp bilen som HIO-pris vid tävlingen 

Bifa Open. 
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Klubbens 50 lägsta handicap 2021 
1. Sebastian Lindman +3 
2. Jonas Haglund +2,6 
3. Hampus Nordin +1 
4. Lukas Eriksson  +0,8 
5. Niklas Isaksson 0,1 
6. Emma Lindman 0,3 
7. Jonathan Mörn 0,7 
8. Erik Branér 0,9 
9. Benny Eriksson 1,4 
10. Kenneth Lindqvist 1,7 
11. Joakim Isaksson 2,3 
12. Martin Forsgård 2,5 
13. Tobias Sjöstrand  3,4 
13. Sebastian Cronholm 3,4 
15. Marcus Österblom 3,5 
16. Chris Waldron  3,6 
17. Thomas Götschl 3,7 
18. Jesper Eliasson 3,8 
19. Christer Lundkvist 3,9 
20. David Holmberg 4,6 
21. Daniel Mattsson 4,9 
22. Felix Holmberg 5,2 
23. André Pasuram 5,3 
24. Niklas Rajamäki 5,9 
25. Patrik Franklin 6,0 

25. Mikis Lehtinen 6,0 
27. Andy Garth 6,2 
28. William Sundblom 6,3 
28. Gustav Högberg 6,3 
28. Jan Kavander 6,3 
31. Kristian Kojola 6,4 
31. Jonas Abrahamsson 6,4 
33. Erik Fogelberg 6,5 
33. Mathias Eriksson 6,5 
33. Stefan Virtanen 6,5 
36. Simon Rothberg 6,6 
36. Pasi Tolonen 6,6 
38. Simon Oskarsson 6,7 
38. Therese Spångvall 6,7 
38. David Björk 6,7 
41. Mathias Hellsten 6,8 
41. Henrik Fagerlund 6,8 
43. Fredrick Boman 6,9 
44. Victor von Essen 7,0 
44. Johan Englund 7,0 
46. Niklas Sommarström 7,3 
47. Alma Bergroth 7,4 
48. Johan Backholm 7,5 
49. Adrian Södergård 7,6 
49. Sverker Sirén 7,6 

På bilden ovan – Hål 10 på Slottsbanan. Bilden är tagen av fotograf Peter Cordén. 
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Våra partners 
Med det ekonomiska stödet från närmare 50 företagspartners och en handfull 

privatpartners kan säkerställas att Ålands Golfklubb kan fortsätta erbjuda hög kvalitet i 

golfprodukten till både medlemmar och besökare.  

Våra företagspartners exponeras i ett positivt sammanhang både mot klubbens närmare 

1.000 medlemmar och cirka 7.000 unika gäster som varje år besöker klubben. Många av de 

besökande gästerna bokar också sin golfupplevelse via någon av våra återförsäljare, som 

därmed utgör en viktig kanal för marknadsföring och försäljning av golfupplevelser på 

Ålands Golfklubb.  

Under det gångna året kunde klubben efter ombyggnad och pandemi räkna in ett kraftigt 

ökat antal gästronder och av besökarna kom cirka 70 procent från fastlandet. Klubbens 

position har stärkts kraftigt i och med ombyggnaden av Slottsbanan, en ombyggnad som 

inte hade varit möjlig utan stödet från klubbens partners.  

Från klubbens sida ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete som gynnar alla parter och 

främjar fortsatt utveckling för Ålands Golfklubb, klubbens partners samt Åland som 

besöksdestination.   

 

På bilden ovan – Hål 9 på Slottsbanan. Bilden tagen av fotograf Jacob Sjöman. 
 
 
 
 
 
 
 


