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Ordförandes ord 
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 kan man säga. 
 

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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Thoughts from the Head Coach 
Looking back on this year there is many positives, and that we are going in the right direction, with 

new infants (Knatte) coming in to the game and most are more active than ever before, but would 

still like to see even more kids starting the game, I continue to work on going to schools and finding 

ways of making the game fun & interesting, we had a few schools where the teacher had their own 

golf lesson during PE (Physical Education), which I think is awesome and my/our ambition is to see 

more doing this, a few schools have received equipment, with help from Conny plan to shorten many 

clubs during the winter for the coming season with various lengths and color coding to make it easier 

for schools to give more golf lesson led by a PE teacher. 

In general, we are going to develop golfer´s that we call “Golf för livet” Golf for live, but also give the 

opportunity to those that want to take it more seriously. I have also seen an increase here which is 

cool to see, there is several players that practice hard and play tournaments away from home and 

are starting to compete in scratch competitions like the club championship. The re-introduction of 

Elite Round (Elitrunda) is important part of helping are younger players learn to play the game and to 

shoot lower scores, we just need to make more attractive so our older and adult elite players will join 

in.  

Although Finland has been open for play, not been easy this year going to Sweden which is also a 

good option when it’s a shorter trip and many kids feel more comfortable with the Swedish language. 

However, I think the pandemic has even affected the number of tournaments played in Finland, we 

have had an ambition to travel more together as a group, which is more economical and better for 

the players. I would like to see more juniors having a full tournament schedule. Something to work 

on.  

With amount of play this year we have had some great results from many player´s (More info here 

under competitions) Well done to all, it’s not all about winning, but remember in any sport, we play 

to win, but understanding not winning or even coming last is a part of the game, we just need to 

learn how to be a humble winner and a good loser.  

Otherwise, we have had a normal season with training all the way to December. Which included 

indoor training, Talka, home training camp in April, kick off in May and season training up to 

September including Junior Tour & KM, we finished the outdoor season with Junior scramble and 

Infant final training in October and had training in the Golf Simulator in town (Ålands golf och 

skyttehall) in November & December. 

Many thanks to Norre our chairman, who has done a lot of work on improving our junior department 

at ÅGK during the last year. Many thanks to Maria with helping with lots of posts and updates on 

Facebook & the homepage among other things. Also, thanks to all that sit on the committee with 

your ideas on making everything more effective, hopefully we can make even bigger stride this 

coming year and hopefully less effected by the pandemic, also a shout out to Conny Sundberg who 

has taken a very active role in helping with training, organization and building all kinds of stuff for the 

coming indoor training season. A special shout out to Jonny Lindman, what a great job you have done 

as chairman and booking all those hotels and boat trip, not sure what we do without you, anyway 

many Thanks! 

Of course, not forgetting Niklas who is a great golf trainer to all our Juniors, and my other half in the 

golf shop Andy, helping you with all your needs. Thanks Guys! 

Looking forward to great 2022 / Chris 
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Statistik 2021 
I år har vi ökat antalet juniormedlemmar med 2 juniorer, vi har totalt 149 jämfört med 147 år 2020. 
Av dessa är 123 killar och 26 tjejer.                                                                                                                
 
Vi har en del äldre juniorer/Elit (över 21 år) som har tävlat och kommit på träningen har blivit för 
gammal för juniorträning och en del har slutat tävla och delta i träningen. Den målgruppen är 
naturligtvis viktig då vi gärna ser att t.ex. äldre juniorer som inte är motiverade att delta i 
träningsverksamheten längre ändå stannar kvar och spelar som ”vanlig” medlem och fortsätter spela 
golf livet ut. I år har vi haft fler under 21 som har blivit medlemmar jämfört med dem som vi förlorde 
eftersom de har blivit över 21, och fler knattar & juniorer har börjat gå i träning vilket har gjort att 
antalet i träning inte har minskat vilket ser väldigt positivt ut för framtiden.                                                                                                                                   
 
Antalet juniorer i träning under 2021 är 60 vilket innebär att vi är en fler i träning än 2020, men 
antalet juniormedlemmar har ökat lite med 2 juniorer, vilket innebär att det är 1,1 % mindre 
juniormedlemmar som går i träning jämfört med 2020. Utöver detta så har vi haft 9 juniorer i 
privatträning (grupp- eller privatträning) under 2021 (totalt 69 juniorer i träning).       
 
Vi har jobbat med verksamheten precis som vanlig men det gäller att vi hittar på nya vägar att 
utveckla golfen så att flera vill delta i träningen, samtidig som många bara vill spela golf vilket vi också 
tycker är okej.  
 
Fördelningen mellan flickor och pojkar under 2021 är 78,3% respektive 21,7% vilket innebär att vi 
hade en ökning av pojkarna med 5,3% och minskning av flickorna med 5,3%. Detta betyder att det 
finns 57% fler pojkar i träning än flickor. Deltagaraktiviteten är 7,7 (7,6) i snitt per aktivitet vilket är 
en bra nivå. 
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Antal juniorer i träning efter ålder 

 

 

Organisation 
 

 

Den idrottsliga huvudresursen av organisationen är Head Pro Chris Waldron som jobbar med både 

knatte- & juniorverksamhet (inkluderar en del idrottsledaruppgifter). Niklas Rajamäki jobbar som 

tränare på juniorträningen och Maria Welin hjälper till med en del administrativt arbete.  Våra Pro´s 

har även haft visst stöd av våra utbildade hjälptränare och äldre juniorer men även föräldrar ställer 

upp som hjälptränare på knatteträningen. Det finns även engagerade föräldrar som ordnar träningen 

på egen hand, som t.ex. Emilio Bergroth som tränar jämnt med Alma inom och utomhus. Alma har 

dessutom en extern tränare, Henri Reis. 
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Träningsverksamhet 

 

Knattar & Golfäventyret 
Inom Knatteverksamheten/Golfäventyret har vi jobbat med 4 olika grupper, en Golfäventyrgrupp & 
tjejgrupp på måndagar, en grupp på tisdagar & torsdagar. Vi har jobbat med Golfäventyret med alla 
grupper.     
                                                                                                                                                                                           

I Knatte/golfäventyret har vi haft 24 knattar som jobbar på att fått 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 typer av slag samt 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 själv vill. 

 

Varje träningspass har grundat sig på att leka golf på olika sätt. Vi har tränat en del med plastklubbor 
och tennisbollar, vi har jobbat med händerna och kastat bollar som ger barnen en positiv känsla för 
bollen. Vi tränar med riktiga klubbor på rangen för att lära ut enkla grunder. Vi jobbar och fokuserar 
hela tiden på att träningen ska vara rolig och strävar efter att ge mycket uppmärksamhet och beröm 
under träningspassen. I år ha vi tränat mycket på Prinsessan med korta slag. Vi har också spelat på 
Prinsessan minst en gång under säsongen.  
 

Aktivitetsstatistik 2021  

  

Antal Knattar & Golfäventyret 24 

Antal träningstillfällen 49 

Träningsaktivitet: 5,2 
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Juniorer 
Våra barn och ungdomar mellan 10 - 21 år har vi delat in i två eller tre grupper. Stora grupper under 
våren och hösten som tränat 2 gånger i veckan och under sommaren blev det 3 grupper med färre 
barn i varje grupp.       
 
Under dessa märkliga tider har det varit business as usual, vi startade säsongen i Vikinghallen den 17 
januari med en knattegrupp och en äldre juniorgrupp med blandade åldrar. Under denna tid hade vi 
mycket fokus på att förbättra svingtekniken och bygga lite styrka genom att göra stretching men 
även använda lite vikter. Roligt att se så många yngre juniorer som är intresserade av den fysiska 
sidan och i dagens spel är det bra för dem att bygga upp lite muskler för att hjälpa dem att skapa 
hastighet men också minska risken för skador.                                                                                                                                                    
 
Vi var tvungna att ställa in ett par lektioner på grund av pandemin, som förlängde träningen hela 
vägen in till april månad. Vinterträningen gick mycket bra med glada och entusiastiska barn så flög 
vintern bara förbi. Efter några dagars paus var det dags för den första aktiviteten på golfbanan. 
 
Den 10 april samlades många juniorer och föräldrar för att städa upp på golfbanan, vi tillbringade 
några timmar med att bära grenar och stora stockar (Talka). Vi avslutade dagen med att grilla 
varmkorv och dricka en flaska juice. 
 
I år var vår lägret hemma och vi hade ett helgläger den 17–18 april med mycket träning och spel på 
banan. 
 
Säsongen började sen på riktigt när när vi hade kickoff (8 maj) där vi delade ut information om den 
kommande säsongen och tränade i ca 2 timmar med Niklas och Chris. 
 
Högsäsongen består av 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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Tävlingsverksamhet 
 

Tävling utanför Åland 
 
Vi har haft 10 spelare som har spelat totalt 42 tävlingar utanför Åland under säsongen 
 • 6 juniorer under 21 år  
 • 4 tävlingsspelare över 21 år 
Dessa 10 spelare har deltagit i 7 olika tävlingar/tourer  
• Audi Finnish Tour  
• Future Tour Challenge/Elite 
• Deaf FM  
• Future Series Herrar (Sverige) 
• JMI Junior Masters Invitational  
• Narvesen Tour (Norge) Distrik  
• Srixon Tour (Norge)  Nationellt 

 

Namn Antal 
tävlingar 

Bästa placering 

Juniorer under 21 år   

Alma Bergroth 3  2         Future Tour Challenge 2 plats 2 gånger 

André Pasuram 3 11        Deaf FM 

Adrian Södergård 1 5          Future Tour 1 Challenge 

Erik Fogelberg 4 3          Future Tour 2 Challenge 

Felix Holmberg 6 T16      Future Tour Elite 

Nova Siljander 21 Vann 9 tävlingar + 5 andra platser 

Över 21 år   

Hampus Nordin 1 MC       Finnish Tour Final 

Sebastian Lindman 1 MC      SM Master 

Emma Lindman 1 15        SM Masters 

Erik Branér 1 T41      Finnish Tour Opening 

 

Det var kul att se att flera våra spelare under 21 år började spela på bortaplan, förmodligen några till 

om det inte vore för covid-19. Många av våra spelare placerade sig högt upp på leaderboarden.  

Alma hade två andraplatser i Future Tour, Erik Fogelberg hade en tredjeplats i Future Tour och Adrian 

Södergård en femteplats. Den mest framstående spelaren är Nova Siljander som spelade flest 
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tävlingar under säsongen. Hon placerade sig på första plats 9 gånger och 5 andra platser. Hon vann 

även det norska U16-mästerskapet med 11 slag. Felix Holmberg var näst mest avtiv på bortaplan med 

6 tävlingar. 

Tävlingar för våra yngre juniorer utanför Åland 
Vi hade till och med en resa för våra yngre juniorer till Finland för att testa hur det skulle fungera. Bra 

upplevelse för dem att börja spela på bortaplan. 

Juniorer med på resan för första gången var Samuel Westman, Alexander Wikblom, Zacharias 

Wikblom, Hannes Sundberg samt Melker Rajamäki. 

 

 

Det var en lyckad resa och flera av dessa spelare ville fortsätta spela tävlingar utanför Åland så 

förhoppningsvis kan vi planera fler resor till Finland nästa år. 

Vi fick också  väldigt bra placeringar 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. 

Reseledare och föräldrar med på resan var Niklas Rajamäki, Conny Sundberg, Mia Westman & Sofi 

Helenius. 
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Tävlingar på Åland 
 

Junior KM 2021 
Junior KM spelades den 10 juli. I år spelades KM i klassen för Äldre juniorer. KM för äldre juniorer 

spelades över en rond, där André Pasuram vann tävlingen och Adrian Södergård spelade in sig på en 

andra plats följd av Erik Fogelberg på tredje plats. 

 

 

Juniortouren 2021 
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. 

Top 3 – slutställlning 

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 6,9 spelare per deltävling. 

Zacharias Wikblom har varit aktivast och deltagit i samtliga deltävlingar. 
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Elitrundan 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 resultaten från 8 rundor räknas. Tävlingsupplägget 

öppnar upp dörren för de äldre juniorerna att spela Elitrundan och lära sig av de mera rutinerade 

golfarna i klubben. Förhoppningen är att de äldre rutinerade golfarna även axlar sig en lärarroll och 

på ett positivt sätt uppmuntrar juniorerna samt skapar trygghet ute på banan. 

 

Nedan en sammanställning av Elitrundans bruttoresultat: 

 

 

Elitrundan vann Hampus Nordin med 17 slag med bruttoresultatet 287 slag. Emma Lindman kom på 

andra plats med 304 slag & Felix Holmberg på tredjeplats med 321 slag. 

 

Två tävlingar ställdes in på grund av för få anmälningar. Av 6 spelade tävlingar var 5 genomsnittet per 

tävling. Totalt har 11 spelare ställt upp.  
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Junior- och knatteavslutning 
I slutet av säsongen har vi en avslutningsscramble (9 hål) på Kungsbanan med efterföljand middag i 

restaurangen. I samband med middagen hade vi prisutdelning i scamblen och för 

juniortourrankingen.  

För knattarna hade vi en rolig dag med skattjakt, minigolftävling samt diplomutdelning. Vi var totalt 

21 stycken som deltog (barn & föräldrar). 
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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 våren och hösten, Idrottskul i Mariehamn & Sportdag på KHS men vi har även haft andra skolor 
som besökt ÅGK under säsongen där de får instruktioner, 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. 
 
Under 2021 har några skolor fått utrustning eller lånat utrustning och under den normala skoltiden 
har lärare gett enkel golfundervisning. 
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Juniorernas sommarläger 
I två och en halv dag hade vi fullt program  

med mycket träning på rangen, puttning, chippning  

bunkerslag, pitching, testning av svinghastighet                                                                            

med drivern och träning & tävlingsspel på                                                                                                 

banan.  
 

På lägret deltog 11 juniorer i olika åldrar. 
 

Alla dagar blev vi serverade lunch &                                                                                                      

mellanmål. Tack till restaurangen                                                                                                                       

för den goda maten! 
 

Sommarlägrets höjdpunkter var definitivt                                                                                                        

gemenskapen mellan våra juniorer och                                                                                                                     

glädjen att få träna alla tillsammans.  
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Priser och Stipendier 2021 
 

Aktivitetsstipendier 
 

För tävlingsspelare 
Adrian Södergård                                                                                                                                                           

André Pasuram 

För Juniorer 
Alexander Wikblom                                                                                                                                                       

Zacharias Wikblom                                                                                                                                                       

Samuel Westman                                                                                                                                                                   

Melker Rajamäki                                                                                                                                             

Hannes Sundberg                                                                                                                                                            

Nelia Eriksson 

Most improved player 2021 
Erik Fogelberg 
Samuel Koskinen 
 

Bästa pojkjunior 2021 
Felix Holmberg 

Bästa flickjunior 2021 
Alma Bergroth 

 

Felix Holmberg    Alma Bergroth 

 


