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Ordförande har ordet 
2019 blev året vi alla fick lära oss mer om Kungsbanan då 

Slottsbanan under hela säsongen hållits stängd för en 

omfattande uppgradering. Kungsbanan har under året 

visat sig från sin bästa sida där senaste års underhåll varit 

lyckat och tagit banan till en högre kvalitet, mycket bra 

arbete av Johan och banskötselteamet. Många är vi idag 

som lärt oss uppskatta Kungsbanan mer än vi gjort 

tidigare. 

Slottsbanan 2.0 rullar vidare, projektet har fortgått enligt 

plan och inom satta kostnadsramar. Utmaningar i 

projektet och för skötseln av vår anläggning överlag fick 

vi genast i inledningen av året då stormen Alfrida 

träffade Åland med full kraft, många hundra träd i 

anslutning till banorna jämnades med marken. Att så 

många träd försvinner påverkar spelupplevelsen, ett 

exempel är Kungsbanans hål fem där hålkaraktären och 

även spelstrategin för många ändrat. Vi har även i projektet Slottsbanan 2.0 varit tvungna 

att hitta några nya lösningar, t.ex i back-droppen till nians green. Vi som nära följt 

ombyggnaden och sett den nya banan växa fram kan konstatera att det ser bättre ut än 

väntat, vi är inom budget och på väg mot ett mer än väl godkänt resultat.  

Vår klubbdirektör sedan nio år, Åsa Nordström, meddelade i samband med höstmötet att 

hon kommer att lämna oss för ett stillsammare liv som pensionär. Stort tack till Åsa som 

tagit vår klubb till en ny nivå, en nivå som fört oss till toppen av golfupplevelser i landet. 

Åsas engagemang för vår förening har varit synnerligen stort och har genomsyrat vår 

helhetsleverans och upplevelsen av en inbjudande och familjär förening. Tack Åsa! 

I slutet av året inleddes arbetet med rekrytering av ny klubbdirektör och efter årets slut har 

vi knutit till oss välmeriterade Peter Ellqvist som klubbdirektör. Peter har erfarenhet från att 

leda flera golfklubbar där det även ingått att utveckla boende i närhet till golfanläggningen 

och han har dessutom erfarenhet från försäljning av golfresor. Välkommen Peter! 

Under året har vi också fått en ny spännande restauratör som kommer att stöda vår 

verksamhet och helhetsupplevelsen av golf på Ålands Golfklubb, välkommen till oss Jenny 

och Micke Björklund! 

Resultatet för året slutade med ett kraftigt minus, nära trehundrasjuttiotusen. Nära 

budgeterat resultat på övergripande nivå, det blev lite bättre än förväntat på kostnadssidan, 

enligt plan för gästintäkter men vi tappade på medlemsintäkter då enda spelalternativen var 

Kungsbanan och Prinsessan. 

Tack till alla inblandade i vår verksamhet; anställda, våra samarbetspartners, 

kommittémedlemmar, medlemmar och styrelsekollegor. 
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Nu blickar vi framåt mot det spännande året då vi får spela en ny Slottsbana, välkomna 

tillbaka alla till 2020. 

Mikael Mörn 

Ordförande 

 
 

 

 

 

 

 

 

Statistik 2019 

 

Medlemsstatistik per 31.12.2019 

  Herrar Damer Totalt 
Seniorer  413 176 589 
Juniorer  102 39 141 
Passiva  55 37 92 
Hedersmedlemmar 10 2 12 
 
Totalt antal medlemmar är 834. 
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Slottsbanan 2.0 
Projektet Slottsbanan 2.0 är i stort sett vilande inför den kommande våren. Något 
försenat fick vi de sista gräsytorna sådda i oktober. De större ytorna som såddes på slutet 
var fairway 2 vid dammen och ytorna runt fairway bunker 3. Ur det stora perspektivet 
följer projektet sin plan. 
 

De arbeten som återstår till våren 2020 är att ytbelägga vägar, skära fairwaybunkerkanter 
och att fylla bunkrarna med sand. Naturligtvis återstår också en del finjusteringar som att 
fylla i och så mindre ytor. Projektet lämnar över när fröna är i marken, därefter följer mycket 
arbete för vår banpersonal. Vår organisation står inför en vår med mycket arbete. 
 
De större ändringar som vi hanterat i projektet: 

• Stormen Alfrida förändrade miljön i en sådan omfattning att det påverkade såväl 
arbetsytans storlek som design av greener. 

• Beslut om förbättringar (beautification) såsom: Utgrävning av strandkanten vid hål 
17, stenar bakom green 9, gräva ur dammen vid hål 2 och 3, större greener och 
greenområden, omformning dammen vid hål 5 etc. 

• Sand blev dyrare än budgeterat på grund av att sand spreds ut på större ytor (större 
greenområden och arbetsyta) och högre kvalitet på teesand än budgeterat. 

• Bevattningssystemen blev dyrare än budgeterat till stor del beroende på samma 
utökningar som ledde till högre kostnad för sand. 

 
Huvudsakligen på grund av de ändringar vi hanterat kan det konstateras att vi inte kommer 
starta spel 15/5 vilket var ambitionen när projektet startade. Målet är nu inställt på tidigt juli 
- en försening med cirka 6 veckor.  
 
Vi håller oss fortsatt inom de givna 
ekonomiska ramarna, det ser också 
ut som att vi kommer nyttja det 
bidrag som vi fått av LR fullt ut. 
 
Slutresultatet växer allt mer fram 
därute. Under de rundvandringar 
som vi hållit under året kan jag 
konstatera att våra medlemmar ser 
fram emot att spela vår nya bana. 
 
Joakim Isaksson 
Projektledare Slottsbanan 2.0 
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Jämförelse 2018-2019 
Jämförelse      

2018 - 2019      

1 000 €       

       

INTÄKTER   2019  2018 

Medlemsintäkter   310  372 

Gäster  Greenfee/bilar   364  803 

Reklam    159  178 

Klubbtävlingar   4  10 

Hyror    36  63 

Övrigt    27  19 

INTÄKTER TOTALT   900  1445 

       

KOSTNADER      

Personalkostnader   564  624 

Fastighetskostnader   132  130 

Banskötsel   169  219 

Servicekostnader   10  7 

Junior & Elit   46  62 

Administration   58  59 

Juridisk konsultation  .+6  40 

Medlemskostnader   28  35 

Marknadsföring   19  28 

Klubbtävlingar   2  3 

Utbildning   8  1 

Försäljningskostnader  27  67 

KOSTNADER TOTALT  1057  1275 

       

VERKSAMHETSUNDERSKOTT/BIDRAG 157  170 

       

Understöd   36  39 

Planavskrivningar   -197  -232 

Finanskostnader   -43  -25 

Faktiskt resultat   360  48 

Skatt personlig förvärvskälla   -5  -3 

Bokföringsresultat   366  51 

       

       

INVESTERINGAR     Plan  Plan 

Maskiner     48  61 

Fastigheter m.m.   0  0 

Övrigt    14  7 

TOTALT    62  68 
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Förtroendevalda, samarbetspartners, personal m.fl 
STYRELSE 
Mikael Mörn, ordförande 
Jannik Svahnström, vice ordförande 
Joakim Isaksson 
Björn Wennström 
Rebecca Hermans 
Dan Anders Mörn 
 

REVISORER 
Tage Silander 
Erika Sjölund 
 

VALNÄMND 
Jesper Eliasson, ordförande 
Teija Engman 
Christina Gustafsson 
Kyösti Saine 
 

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 
Åsa Nordström, klubbdirektör 
Maria Welin, kansli- och reception 
Banpersonal 
Johan Englund, course manager 
Benny Eriksson 
Bengt Grönroos 
Sune Gustafsson 
Harry Lindqvist 
 

KOMMITTÉER 
 

Tävlingskommittén 
Hans Palin, ordförande 
Christina Gustafsson 
Dennis Nyman 
Egil Sundström 
Fanny Granskog 

Siri Granskog 
 

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

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

Marknadskommittén 
Jens Boman, ordförande 
Pia Karlsson 
Henrik Nordström 
Kenneth Mörn 
Mikael Marin 
 

Seniorkommittén 
Kjell Fagerholm, ordförande 
Jörgen Lindblom, kassör 
Gun Andersson 
Gunilla Blomroos 
Monica Grunér 
 

Damkommittén 
Ulla Sjöfelt, ordförande 
Britt-Marie Jansson 
Sheila Sundblom 
Kristina Åkerlund 
 

Junior- & Elitkommittén 
Klaus Pärnänen, ordförande 
Jonny Lindman 
Christer Nordin 
David Holmberg 
Kent Klingberg 
Tonny Riis 
Monia Widing-Pasuram 
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Kommittéernas verksamhetsberättelser 2019 
Medlemskommittén 
Medlemskommittén har haft tre regelrätta möten och en hel del diskussioner därutöver per e-
post i samband med höghandicaprundorna. Kommittén har under mötena i huvudsak stämt av 
såväl planering som utförande gällande de olika uppdrag som kommittén ansvarar för. Uppdrag 
har fördelats på kommitténs medlemmar.  
 
I kommitténs verksamhet fokuserar vi på att ha en verksamhet som ger ett mervärde till befintliga 
medlemmar och till de som aktiverat sig i andra kommittéer i klubben samt hur vi får in nya 
medlemmar i klubbens verksamhet. Den mest omfattande verksamheten har legat på 
höghandicaprundorna där nya golfare slussas in i klubbens gemenskap.  
 
På Facebook har vi gruppen som heter ”Spelkompis på ÅGK banor”, där medlemmarna kan 
”annonsera” efter spelkompisar. Det finns nu 83 medlemmar varav 21 är faddrar. 
 
För att driva verksamheten har kommittén ordnat med sponsorer som bland annat bidragit med 
vinster till tävlingarna. Inför årets höghandicaprundor tecknades även detta år ett sponsoravtal 
med Ålands Elandelslag (ÅEA) som huvudsponsor. Enligt avtalet betalade ÅEA för synliggörande av 
ÅEA varumärket i samband med höghandicaprundorna. Övriga sponsorer är ÅAB, PAF, 
Sportcenter, Sportia. Medlemskommittén tackar alla våra sponsorer för deras medverkan! 
 
Medlemsresan gjordes till Novo Sancti Petri i Spanien 30 mars – 6 april. 20 medlemmar reste 
tillsammans med våra pron Chris och Niklas. På förmiddagarna var tiden vikt för träning på rangen 
och på närspelsområdena. Deltagarna delades in i 2 grupper - den ena gruppen var på rangen 
medan den andra tränade närspel. Vi hade totalt 3 timmar träning varje dag. Efter halva 
träningstiden bytte 
grupperna plats. Chris 
och Niklas fördelade sin 
tid så att alla fick 
instruktioner och råd. 
Totalt spelades fem 18-
hålsrundor på de två 
banor som finns där - 
Centro och Mar y Pinos. 
Pinos betyder tall och det 
fanns gott om dem längs 
banan. En dag var 
spelledig och då kunde 
man åka på utflykt eller 
bara slappna av. Det var 
även några som spelade 
en extra runda på en 
annan bana.  
                  På bilden ovan från vänster: Maria Karlström, Henrik Karlström, Emma Lindman,  

                    Diana Lindman och Tore Karlström njuter i Spanien på medlemsresan. 
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Kommittégolf genomfördes tisdagen den 7 maj. 19 personer deltog i tävlingen. Alla kommittéer, 
förutom marknadskommittén var representerad. Kvällen avrundades med en bit mat som klubben 
bjöd på. Under middagen pratade vi om kommittéernas verksamhet inför sommaren med bara en 
bana. Martti Rajamäki drog en kort genomgång av de nya golfreglerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            På bilden ovan: Kommittémedlemmar samlades för kommittégolf i början på maj. 

 
Medlemsdagen arrangerades i år 
söndagen den 25 augusti. Vi inledde 
medlemsdagen med en välbesökt 
rundvandring på Slottsbanan 2.0.  
 
Puttningstävlingen pågick från kl. 
09.00-13.30 och avgjordes i en herr- 
och damklass. Totalt var 38 deltagare i 
KM i puttning. Herrklassen vanns av Leif 
Grimstål med 30 slag och damklassen 
vanns av Susam Sommarlund med 31 
slag.  
 
På bilden till höger: KM i puttning i full gång på 
medlemsdagen. 

 
Longest drive spelades på Kungsbanans 
hål 2 i kraftig motvind. Tävlingen 
spelades i 3 klasser - Herrar HCP under 
12,5 och Herrar HCP 12,5 eller högre 
samt i en damklass. Damklassen 
samlade 9 deltagare. Emma Lindman 
vann med resultatet 185 m. Tvåa med 
168 m blev Monica Lindman och på 
tredje plats med 157 m slutade Annéa 
Forsström. Herrklassen HCP under 12,5 
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vanns av Chris Waldron med resultatet 237 m före Isak Kavander med 232 m. Övriga hade ingen 
boll på fairway. I klassen herrar HCP 12,5 eller högre vann Emilio Bergroth med 213 m före 
Torbjörn Lindroos med 193 m. Trea blev Janzi Jakobsson med 192 m. Bara en deltagare till hade 
boll på fairway. 
 
Höghandicaprundor har vi ordnat totalt 12 torsdagar under perioden juni-augusti. I programmet 
var det inlagt spel på Prinsessan och gruppträningar så att det bara var en runda per månad på 
Kungsbanan. Efter 3 torsdagar kunde vi konstatera att det inte var något tryck på banan de tider vi 
spelade rundorna så programmet gjordes om så att det spelades på Kungsbanan varje torsdag till 
och med 29 augusti. 6 tider med max 2 spelare och en fadder var uppbokade. Det var inte 
överbokat någon gång. Totalt har vi haft mycket färre spelare med på årets rundor - 21 olika 
spelare i år, mot 42 året innan. Sista rundan som spelades den 29 augusti samlade 12 höghandicap 
spelare och 6 faddrar. Avslutningsrundan spelades som 4-manna scramble. Efter rundan bjöd vi på 
en bit mat i restaurangen.  
 
Studieresan företog medlemskommittén golf- och studieresa till Edenhof golfklubb utanför 
Uppsala den 17 augusti. Från medlemskommittén deltog alla medlemmar. Det kunde konstateras 
återigen att vi nog har det riktigt bra på vår egen bana med klubbhus och restaurang som 
fungerar. 
 
 
 
Medlemskommitténs sammansättning 2019 
Jan Lindgrén, ordförande 
Hildemar Nordvall 
Monica Grunér 
Ulla Österlund 
Sam Andersson 
Gunilla Blomroos 
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Damkommittén 
Redan från början hade damkommittén en idé om att ändra sitt upplägg av spelschemat från 
tidigare år i och med att Slottsbanan var stängd för ombyggnad denna säsong. 
 
Med tillgång till Kungsbanan och Prinsessan insåg damerna att de kunde avlasta trycket på 
Kungsbanan med att en gång per månad spela på Prinsessan. Då kom damerna på den fina idén 
att istället för prisutdelning efter varje onsdagsrunda, att ha prisutdelning en gång i månaden. Det 
föll sig naturligt att ha månadens sista onsdagsrunda på Prinsessan, med kanonstart, för då slutar 
alla damer sitt spel samtidigt – ett lämpligt tillfälle för prisutdelning! 
 
Det här upplägget visade sig vara lyckat – med många lovord från spelarna. Ingen med tidig start 
behövde vänta 1-1,5 h på sitt eventuella pris eller se till att någon annan kunde ta priset för 
hennes räkning. 
 
I juni startade damkommittén en facebookgrupp som heter ”Damrundan Ålands Golfklubb” och 
bjöd in alla som spelar/spelat på damrundorna – exempelvis ett enkelt sätt att då meddela att det 
finns pris att hämta. I den här gruppen publiceras även alla inlägg som finns i golfbox under 
damkommitténs sida och används enbart för lättillgänglig information om damrundorna. 
 
Totalt har de spelat 21 onsdagsrundor varav 12 var hcp-grundande, bland annat spel från tee 38 
och tee 56 blandat med poängbogey och slaggolf. De icke hcp-grundande rundorna, förutom de 5 
rundorna på Prinsessan, var lagspelet Texas scramble, Norsk golf, 3-klubbor och lagspelet 
Portugisisk golf.  
 
Förutom onsdagsrundorna har de arrangerat: 

- En temagolfkväll den 5 juli med temat Ålands flaggfärger. 
- En endagsresa till Sverige den 27 juli med spel på Roslagens GK. 
- Shoot Out final den 12 augusti - detta år på Prinsessan. 
- Damfinal den 29 september, där damkommittén även bjöd på mat till finalisterna och 

sällskapsspelarna i samband med prisutdelningen. 
 
Årets temagolf den 5 juli med temat 
Ålands flaggfärger samlade ett färgglatt 
sällskap. Först samlades damerna till det 
traditionella bubblet före rundan och efter 
spelet åt de tillsammans. Enligt tradition 
röstades också fram bästa klädsel och 
vinnaren var Sheila Sundblom. Tävlingen 
spelades i en grupp över 9 hål där Diana 
Lindman vann med 16 poäng, på andra 
plats kom Sheila Sundblom med 14 poäng 
tätt följd av trean Beatrice Lindqvist med 
13 poäng.                      
 

 
          På bilden ovan: Årets temagolf med temat Ålands flaggfärger.     
         Finklädda damer! 
 

På onsdagsrundorna deltog 41 spelare med 438 spelade rundor (år 2018 - 52 spelare/535 spelade 
rundor). Sammanlagt alla rundor: 477 spelade rundor (år 2018 591 spelade rundor). I dessa 
spelade rundor har inte årets Sverigeresa räknats med, som var 13 spelare i år och ifjol 16 spelare. 
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I år har deltagaravgiften varit 3 € per onsdagsrunda och temagolfen, förutom den 18 september 
då alla hade med sig ett paket (max 10 €) – och i och med det fick alla ett pris! 
 
Säsongen avslutades med damfinalen med Guldviva som sponsor. Trots dystra väderprognoser 
fick damerna uppehåll med solglimtar och så gott som vindstilla – finväder med andra ord. I 
finalen spelade de damgolfare som samlat flest poäng på våra onsdagsrundor under säsongen. 
 
Damkommittén delade även ut ett intressepris som gick till Gun Andersson. Hon hade bara missat 
en enda onsdag under hela säsongen. Vi hade även två deltävlingar under damfinalen – longest 
drive på hål 9 och närmast hål på hål 14. Susann Ojala vann båda deltävlingarna – På hål 9 var hon 
234 m från flaggan och på hål 14 var hon närmast med 5,26 m från flaggan. 
 
I finalen slutade resultatet enligt följande: 
 
Grupp 1 

1. Maria Karlström 38 poäng 
2. Susann Ojala  35 poäng 
3. Annéa Forsström 32 poäng 

 
Grupp 2 

1. Helena Frantzén 30 poäng 
2. Kristina Åkerlund  28 poäng 
3. Sheila Sundblom 28 poäng 

På bilden ovan: Damfinalen grupp 1 från vänster – 
Annéa Forsström, Maria Karlström och Susann Ojala. 
 
På bilden nedan: Damfinal grupp 2 från vänster – 
Kristina Åkerlund, Helena Frantzén och Sheila 
Sundblom. 

 
 
 
 
 
 
Damkommitténs sammansättning 2019 
Ulla Sjöfelt, ordförande 
Sheila Sundblom 
Kristina Åkerlund 
Britt-Marie Jansson 
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Marknadskommittén  
För att fullfölja vårt uppdrag att utveckla företagspartners- och marknadsföringsverksamheten 
även som att vårda befintliga relationer med klubbens företagspartners har vi under år 2019: 
 
Företagspartners 
Omförhandlat avtal med befintliga företagspartners samt planerat och utvecklat den framtida 
reklamförsäljningen.  
 
Under året har marknadskommittén omförhandlat avtal med följande företagspartners: 

• Nya Åland, KB hål 8 

• Ålandsbanken, KB hål 10 

• Västra Hamnens Restaurangdrift AB (ÅSS), KB hål 12  

• Lindström, KB hål 14 

• PAF, KB hål 15 

• Alltvätten Ab, KB hål 16 

• Mtryck, KB hål 17 
 
Företagspartnerträff 
Vi bjöd in alla företagspartners samt företagspartners till Slottsbanan 2.0 till en partnerträff den 
19 september med guidad rundtur på Slottsbanan 2.0 samt efterföljande middag på 
golfrestaurangen. Följande företag var representerade: Strax Kommunikation, Ålandsbanken, 
Mariehamns Tryckeri, Viking Line, Irogen Ab, Mtryck, Lindström, Klingbergs Stugor och HåWe-bil.  
Från marknadskommittén deltog Jens Boman, Henrik Nordström och Åsa Nordström. Ytterligare 
deltog projektledare Joakim Isaksson och Johan Englund. En mycket lyckad kväll med nöjda och 
glada partners.  
 
Under året har totalt 9 personer deltagit i nybörjarkurser ledda av Niklas Rajamäki. Följande 
företag har använt sig av möjligheten: Alandia Försäkring, Viking Line, Nordiska Matkompaniet 
(Smakbyn) och Ålands Företagsbyrå. 
 
Marknadsföring 
Medverkat i marknadsföring enligt följande: 

• Annonskampanjen Golf-Åland All in One, annonskampanj tillsammans med Viking Line och 
Ålands Turist & Konferens bland annat innehållande följande synlighet: 

 
Sverige 

• Banner på www.golfpaket.com och banner på www.golfpaket.se 

• 2 helsidesannonser i Svensk Golf 

• 2 helsidesannonser i Golf Digest 

• 1 helsida i Åland Runt 
 

Övrig marknadsföring 

• 1 helsidesannons i tidskriften Golfpärlor se www.golfparlor.provisa.se 

• Länk på www.lifestylegolf.se 

• Gemensam annons med Smakbyn, Museibyrån och Kastelholms Gästhamn i Åland Travel 
Magazine 2019, 

• Synlighet på turismportalerna visitaland.com och aland.com, 

• Stått som värd för det traditionella mötet med Golfjournalisterna. 
 

http://www.golfpaket.com/
http://www.golfpaket.se/
http://www.golfparlor.provisa.se/
http://www.lifestylegolf.se/
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Egen digital marknadsföring – Facebook annonsering 

• Sista minuten 2019 sommar (Sverige) – Spela 2 dgr på Kungsbanan för 95€/pp alla dagar i 
veckan. Budget 600 €/ Räckvidd 34 567 st/ Exponeringar 98 816 st 

 
Visit Åland – golfnätverk – Scandinavian Invitation 
Ålands Golfklubb har under året ingått i det av Visit Åland bildade golfnätverket. I golfnätverket 
ingår förutom golfklubben Eckerö Linjen, Viking Line, 
Ålands Turist & Konferens och Eckerö Golf. Tanken med 
nätverket är att samla huvudaktörerna som säljer golf till 
Åland samt golfklubbarna för att tillsammans se över 
möjligheterna till gemensam marknadsföring. 
 
2019 resulterade samarbetet i ett gemensamt deltagande 
som utställare under Scandinavian Invitation på Hills GK i 
Göteborg 22-25 augusti. Från marknadskommitténs sida 
deltog Henrik Nordström och Pia Karlsson samt Åsa 
Nordström. Tillsammans lyckades vi skapa ett stort 
intresse för golfdestinationen Åland. Igenkänningsfaktorn 
om Åland var mycket hög och samtliga deltagare var ense 
om att vår medverkan helt säkert kommer att leda till fler 
besökare i framtiden. Varje dag kunde man tävla om en 
golfresa till Åland. Golfklubbens primära syfte med 
deltagandet var att marknadsföra Slottsbanan 2.0. 

På bilden ovan – från vänster Fredrik 
Björklund, Pia Karlsson, Åsa Nordström och 
Henrik Nordström på Scandicavian Invitation 
på Hills GK. 

Marknadskommitténs sammansättning 2019 
Jens Boman, ordförande 
Pia Karlsson 
Mikael Marin  
Kenneth Mörn  
Henrik Nordström  
Åsa Nordström, sekreterare 
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Seniorkommittén 
I år har säsongen för seniorerna varit annorlunda, eftersom Slottsbanan har varit stängd för 
banrenovering och seniorerna i huvudsak spelat främst på Kungsbanan. Seniorherrarna har spelat 
en del av sina tisdagsrundor på Väddö GK, 9 håls seniorherrarna har även varierat 9 hålsronderna 
med att en gång i månaden spelat sista 9 hålen på Kungsbanan med tidigarelagd start mot 
normalt. Seniordamerna har varierat spelprogrammet med flera olika spelformer, damerna har 
spelat flera av sina ronder på Prinsessan och även spelat i Sverige samt ändrat speldagen till 
måndagar. 
 
Alla seniorer väntade vad som skulle ske då vi enbart hade Kungsbanan som 18-hålsbana. Det 
förväntades trängsel och svårt att få plats att spela. Men det uteblev och seniorerna har 
genomfört sitt program helt enligt plan, utan några som helst problem. 
 
Gemensamma aktiviteter under säsongen har varit två scrambletävlingar på Kungsbanan över 9 
hål. Den 23 maj deltog totalt 26 seniorer, då vi spelade hål 10-18 med kanonstart kl. 08.30 och den 
26 augusti var det dags för scramble igen och då deltog hela 46 personer. I augusti spelades hål 1-
9 på Kungsbanan med löpande start från kl. 11.30. 
 
Damerna och herrarna har även gemensamt spelat scramble tillsammans med Väddö GK på 
hemma- och bortaplan under säsongen. Den 13 maj kom drygt 20 spelare från Väddö GK på besök 
och totalt var vi 59 seniorer. I september (20.9) blev våra seniorer bjudna på scramble till Väddö. 
17 seniorer deltog från ÅGK och totalt spelade över 40 seniorer. 
 
Herrar 
I år har antalet deltagande varit i medeltal 42 seniorer varje tisdag (jämfört mot fjolåret, då det var 
57 seniorer i medeltal per tisdag). 
 
Herrarna har spelat 16 tisdagsrundor på Kungsbanan och 4 tisdagsrundor (på onsdagar) i Väddö. 
På rundorna i Väddö har de betalat 10 € för greenfee och tävlingsavgift. Totalt har ca 20-30 spelare 
som deltagit i seniortouren då den spelats på Väddö GK. 
 
För andra året i rad spelades Mästarnas 
mästare i september (23.9). En Shoot 
out liknande tävling, men med egna 
regler. En uppskattad tävling av 
mästarna som kvalat in genom att ha 
vunnit minst en tävling under 
sommaren. Tävlingen avgjordes på 
Kungsbanan. Lars Nordström blev 
mästarnas mästare. Han följdes tätt av 
tvåan Leif Österlund och trean Tage 
Gustafsson samt fyran Jörgen Lindblom 
(fjolårets mästarnas mästare).
                   
 

 
   På bilden ovan från vänster: Leif Österlund, Lars Nordström och 

                     Tage Gustafsson – topp 3 i Mästarnas mästare!  

 
Seniorherrarna avslutade säsongen med 3-klubbors tävling på hål 1-9 på Kungsbanan den 24 
september. Bäst gick det för Tore Karlsson som hade 19 poäng. På andra på plats kom Jörgen 
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Lindblom med 18 poäng och på 
tredje plats slutade Gert Hagnäs 
med 17 poäng.  
På avslutningslunchen meddelade 
Kjell Fagerholm och Jörgen Lindblom 
att de avgår i seniorkommittén och 
att nya krafter får ta vid för 
seniorherrarna till nästa säsong.  
 
Stort tack till Kjell och Jörgen för 
deras fina arbete för seniorherrarna!  
 
 
På bilden till vänster: Kjell Fagerholm och 
Jörgen Lindblom – Seniorkommitténs 
ordförande och kassör för herrarna. 

 
 
 
I år delades priser ut till topp 3 i rankingen för 9 hål och 18 hål. Herrarna har samlat rankingpoäng 
under hela säsongen.  
 
Årets vinnare i seniortourrankingen:  
 
Resultat 9 hål – ranking (topp 3) 

1. Kjell Aspbäck 113 poäng 
2. Jan-Erik Carlsson  104 poäng 
3. Gustaf Lindewald 102 poäng 

 
Resultat 18 hål – ranking (topp 3) 

1. Klaus Pärnänen 104 poäng 
2. Bror Karlsson 96 poäng 
3. Leif Österlund 74 poäng 

 
      På 
bilden ovan: Topp 3 – Ranking 9 hål, från vänster Jan-Erik     
     Carlsson, Kjell Aspbäck och Gustaf Lindewald. 

Damer 
I år har antalet deltagande varit i medeltal 17 damer varje 
måndag. Totalt har seniordamerna spelat 20 rundor, 
främst på måndagar och ibland även ändrat speldag till 
tisdag i samråd med kansliet för att få plats för bland 
annat gästgrupper och banarbete på Kungsbanan. 
Kansliet riktar ett stort tack för seniordamernas flexibilitet 
då vi behövt justera ett par speldagar under säsongen. 
 

Seniordamerna har haft varierande spelformer i år för att 
göra säsongen roligare och det har varit väldigt 
uppskattat. Förutom scramble, så har de spelat slaggolf 
och räknat puttarna, Irish greensome och bästboll samt 
några rundor på Prinsessan.   
 

På bilden till höger: Våra seniordamer spelar i ur och skur! 
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Seniordamerna har varit till Sverige och spelat golf både i Burvik och Väddö. Seniordamerna fick 
ett mycket trevligt mottagande i Burvik, där de bjöds på fika och smörgås samt fick en present 
(peggar och markeringsknapp). Dessutom spelade Burviks seniordamer bästboll tillsammans med 
våra damer. 
 
Säsongen avslutades med scramble på Prinsessan den 30 september. Efter spelet åt damerna mat 
i golfrestaurangen och höll prisutdelning för säsongens tävlingar samt utvärderade säsongen.  
 
Seniorkommitténs sammansättning 2019 
Kjell Fagerholm, ordförande 
Jörgen Lindblom, kassör 
Gun Andersson 
Gunilla Blomroos 
Monica Grunér 
 
 
 
 
På bilden till höger: Våra fina seniordamer Ulla Österlund och 
Gun Andersson som har hjälpt till med att rensa våra 
blomland på anläggningen under hela säsongen. Ett 
värdefullt arbete som har uppskattats enormt av både 
personal och medlemmar.  
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Junior- och Elitkommittén  
Antal juniormedlemmar som deltagit i träning var 44%, vilket är 11% mindre än 2018. Vi har 
jobbat med verksamheten precis som vanligt och det gäller att vi hittar på nya vägar att utveckla 
golfen så att flera vill delta i träningen. Fördelning mellan flickor och pojkar under 2019 är exakt 
samma som 2018. Deltagaraktiviteten har också minskat under 2019, men var 7,6 i snitt per 
aktivitet som är ändå på en bra nivå. 
 

 
Träningsverksamhet  
 
Knattar & Golfäventyret 
Inom Knatteverksamheten/Golfäventyret har vi jobbat med 3 olika grupper - i år har vi jobbat med 
Golfäventyret med alla grupper. 
 
I Knatte/golfäventyret har vi haft 27 knattar som jobbat 
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 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. 
 

Aktivitetsstatistik 2019  
Antal Knattar & Golfäventyret 27 

Antal träningstillfällen 37 

Träningsaktivitet: 8,45 

 
Juniorer  
Våra barn och ungdomar mellan 13-21 år har vi delat in i två eller tre grupper - stora grupper 
under våren och hösten och tränat 2 gånger i veckan. Under sommaren blev det 3 grupper med 
färre barn i varje grupp.                                                                                                                                                              
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Under sommaren hade vi en flickgrupp och en grupp med lite yngre pojkar och en grupp med 
äldre pojkjuniorer med lite mer erfarenhet i golf. 
 
Under vinterperioden (uppbyggnadsträning) har vi mycket fokus på tekniken. Det är ett perfekt 
tillfälle att under lågsäsongen slipa på tekniken. Men också mycket korta slag och lek med olika 
bollar (tennisbollar och innebandybollar), för att skapa känsla och även puttning (både långa och 
korta). Det är viktigt att försöka variera träningen så mycket som möjligt när vi har lite begränsat 
med träningsmöjligheter. Vi vill att barnen utvecklas och samtidigt har roligt på träningen.  
 
I år hade vi inget träningsläger på bortaplan, men vi hade ett mycket uppskattat inomhus 
påskläger hos Klaus (Ålands Golf- & Skyttehall). Många upplevde att de gick mycket framåt under 
flera dagars intensivträning med Chris & Niklas. Vi har även haft träning i simulator flera gånger 
under säsongen. Vinterträning i simulatorn från januari till mars och höstträning i stimulator i 
november och december med avslutning med pizza och tävling i skyttesimulator. I år hade vi 5 
kvällsträningspass för dem som inte kan komma på dagtid, dock mycket låg aktivitet på träningen. 
I mars hade vi en träningsresa till en golfhall i Sverige och vi kör igång säsongen med kickoff i maj. 
Under högsäsong har vi mer fokus på spel och närspel med mycket träning på Prinsessan. 
 

Aktivitetsstatistik 2019  

Antal Juniorer 36 

Antal träningstillfällen 126 

Träningsaktivitet: 7,3 

 

Tävlingsspelare 2019  
I år vi haft 7 tävlingsspelare (pojkar och flickor upp till 21 år) och 2 tävlingsspelare över 21 år som 
är en grupp av klubbens främsta spelare.  
Tävlingsverksamhet - utanför Åland 
 
Vi har haft 9 spelare som har spelat totalt 36 tävlingar utanför Åland under säsongen  

• 7 juniorer under 21 år  
• 2 tävlingsspelare över 21 år  

 

Namn Antal 
tävlingar 

Bästa placering 

   

   

Emma Lindman 3 6 plats Finnish Tour #2 

Nicholas Blomqvist 4 19 plats  Skepparlövs Open 

Alma Berggroth 5 T2 plats Argentina Junior Mästerskap 1 plats 
Taffelrundan (13) 

André Pasuram 10 3 plats Teen Tour First #6 

Hampus Nordin 1 T29 plats Fujitsu Finnish Junior Tour Kval 
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Erik Fogelberg 4 2 plats SGDT Rookie Tour #3 & # 6 

Adrian Södergård 3 T18 plats Future Tour #2 

Felix Holmberg 1 T11 plats SGDT Rookie Tour #2 

Zack Strandell 5 3 plats SDGT Rookie Tour #6  21 plats order of 
merit 

   

   

 
André Pasuram har varit mest aktiv på bortaplan med 10 tävlingar. Både André och Alma har 
representerat Finland, André har spelat i Deaf European Championship i Sverige och Alma har 
spelat juniormästerskapet i Argentina och kom på en mycket bra andra plats. Flera spelare har 
haft bra placeringar och Erik kom på andra plats 2 gånger och Zack på en tredje plats på Rookie 
Tour i Sverige. André hade också en tredje plats på Teen Tour i Sverige och Alma har haft flera bra 
placeringar i Finland och Sverige.  
 

 
 
Alla tävlingsspelare har upplevt mycket under en säsong, de har spelat på nya och fina golfbanor, 
de har spelat med sina kompisar och träffat juniorer från andra golfklubbar. De har lärt sig att 
planera och förbereda sig, att hantera stress och nerver för att kunna slå den första driven i en 
tävling. De har lärt sig att spela olika banor och att ha en bra strategi, att slå från olika lägen, att 
slå bunkerslag från olika typer av sand och putta på greener med olika onduleringar och 
hastigheter och att ha koll på sina scorer. De har rest till olika platser i Norden och ibland spelat 
långt borta och spelat landets mästerskap under finsk flagg och träffat barn från många olika 
nationaliteter. 
 

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.  
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Totalt har 13 juniorer deltagit i juniortouren 2019, med ett snitt av 7 spelare per deltävling. 
William Andersson har varit aktivast och deltagit i totalt 7 av 8 deltävlingar. Stort tack till sponsor 
Alandia Försäkring som sponsrat Juniortouren 2019. 
 

Junior- och knatteavslutning & Halloween Golf 
I slutet av säsongen har vi en avslutningsscramble (9 hål) på Kungsbanan samt middag i 
restaurangen. I samband med middagen hade vi prisutdelning i scramblen och för 
juniortourrankingen.  
 
För knattarna hade vi en rolig dag med en skattjakt, minigolftävling samt medalj- & 
diplomutdelning. Vi grillade korv och drack saft. Vi var totalt ca 30 som deltog (barn & föräldrar). I 
november månad spelade vi Halloween golf (i år hade vi Halloween golf på Ålands Golf- & 
Skyttehall). 
 

Golf 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 olika skolor, exempelvis Källbo i 
samband med starka barn på vår och höst, Sportdag på KHS & därtill 
har vi varit aktiva i de olika skolidrottsdagarna under året, och haft 
flera skolor som besöker ÅGK under säsongen och som får instruktion, 
slå på rangen och spela på Prinsessan. Vi räknar med att ca 600 elever 
har deltagit vid dessa introduktionstillfällen under året. 
 
Målsättningen är att utbilda alla gymnastiklärare så att dom kan ha golf 
under idrottslektionerna i skolan.  
 

Juniorernas sommarläger – “Glädje, gemenskap och utveckling” 
Årets juniorläger var en version av Monia Widing-Pasurams mycket uppskattade golfläger vi haft 
nu under de 2 senaste åren. Hennes slogan för lägret var ”Glädje, gemenskap och utveckling”. Vi 
hade både en daggrupp och en grupp som övernattade i tält vid hål 6 på Prinsessan. I lägret deltog 
15 juniorer i olika åldrar. 
 
I två och en halv dag hade vi fullt program med mycket träning och tävlingsspel på banan. Obs! Vid 
tävlingarna fick alla ett pris. Under lägret fanns det massor med olika aktiveter såsom, närmast hål 
på Kungsbanan hål 1, long driving tävling på Kungsbanan hål 2, ett rangedisco med Chris som DJ, 
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Mats visade lite på maskiner och hur man gör ett golfhål på greenen, Joakim Isaksson visade den 
nya Slottsbanan 2.0 och alla fick slå några slag på banan (Construction golf). Alla dagar blev vi 
serverade frukost, lunch, mellanmål & middag. Tack till restaurangen för den goda maten. 
Kvällsmål fixade vi ledare själva.  
 

 
 
Sommarlägrets höjdpunkter var definitivt gemenskapen mellan våra juniorer och glädjen att få 
träna tillsammans. Även utvecklingen gällande alla juniorer som till exempel testade på att tävla 
med varandra och flera juniorer som gjorde stora framsteg i sin resa mot att ta sitt gröna kort. 
 

Priser och Stipendier 
Most improved player Erik Fogelberg 
Bästa Pojkjuniorer         André Pasuram 
Bästa Flickjunior             Alma Bergroth 
Aktivitetsstipendier         Alexander Wikblom, Zacharias Wikblom, Linn Lindström,  
                                             Tilda Blomberg och Adrian Södergård. 
 
 
 
 
Junior- & Elitkommitténs sammansättning 2019 
Klaus Pärnänen, ordförande 
Jonny Lindman 
Christer Nordin 
David Holmberg 
Kent Klingberg 
Tonny Riis 
Monia Widing-Pasuram 
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Tävlingskommittén  
Under 2019 har tävlingskommittén bestått av Hans Palin (ordförande), Dennis Nyman, Egil 
Sundström, Christina Gustafsson, Fanny Granskog och Siri Granskog. Kommittén har haft 4 
protokollförda möten under verksamhetsåret där vi bland annat har fördelat arbetsuppgifter, 
diskuterat tävlingsformer, sponsorkontakter, tävlingsledning, de nya golfreglerna och aktuella 
ärenden. 
 
Fyra av kommittémedlemmarna har inför säsongen deltagit i en 1-dags regelkurs i Stockholm, då 
regelverket inför säsongen 2019 hade reviderats. 
 
Under 2019 har totalt 107 spelare deltagit i de individuella tävlingarna och i par- och 
lagtävlingarna deltog 521 spelare. I de olika KM-tävlingarna deltog 68 spelare. Summerar vi detta 
får vi 696 tävlingsdeltagare under året. Det lägre tävlingsdeltagandet under säsongen ser 
kommittén som en följd av att endast Kungsbanan och Prinsessan varit öppna för spel. Kommittén 
tror och hoppas på en bättre tävlingssäsong 2020, då Slottsbanan öppnar igen. 
 
Under året har tävlingskommittén arrangerat 11 tävlingar (förutom Klubbmästerskap och 
Firmagolf): 

- Två individuella tävlingar (poäng- och slagklass). Slagklassen har tillsammans med 
Klubbmästerskapen ingått i Årets Golfare. 

- En slagtävling (Flaggtävlingen) 
- En fyrmanna bästboll 
- En tvåmanna bästboll 
- Tre Irish greensome 
- En tremanna texasscramble 
- En tremanna scramble på Prinsessan 
- En tvåmanna scramble 

 
Utöver dessa tävlingar har det spelats Firmagolf samt klubbmästerskap i följande klasser – herrar, 
damer, seniorer (H50, H60, H70) och äldre juniorer samt KM korthål. Klubbmästare i herr- och 
damklassen 2019 blev Nicholas Blomqvist och Emma Lindman. 
 

På bilden till höger – På bilden puttar 
Kjell Hansson och Martti Rajamäki, 
Christina Gustafsson och Bror 
Karlsson ser på. I scramblen på 
Prinsessan ingick även en 
puttningstävling på övningsgreenen 
för att kunna särskilja lagen vid lika 
resultat. 
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De flesta av våra tidigare års tävlingssponsorer har välvilligt ställt upp och sponsrat våra tävlingar 
under 2019. Inför säsongen 2020 ser det ut som att våra nuvarande sponsorer fortsätter 
sponsorera samt att en del av dem som har haft uppehåll under den gångna säsongen 
återkommer som sponsorer till nästa.  
 
Tävlingskommitténs sammansättning 2019 
Hans Palin, ordförande 
Dennis Nyman 
Egil Sundström 
Christina Gustafsson 
Fanny Granskog 
Siri Granskog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

Regel- och handicapkommittén 
Under 2019 har regel- och handicapkommittén hjälpt och informerat om handicapreglerna till 
många medlemmar samt tagit beslut i frågor gällande medlemmars handicap. Kommittén har 
även utfört vissa granskningar av den årliga handicaprevisionen. 
 
Kommittén har även arrangerat några regelkvällar i och med att den nya regelrevisionen togs i 
bruk 2019. 
 
Säsongen 2020 kommer nästa stora ändring, då det nya världshandicapsystemet (WHS) tas i bruk. 
Finland övergår till WHS den 19 februari 2020, då kan medlemmarna logga in i GolfBox och se vad 
deras nya handicap är. Kommittén planerar att under våren att hålla medlemsinformation om det 
nya handicapsystemet WHS. 
 
Regel- och handicapkommitténs sammansättning 2019 
Martti Rajamäki, ordförande 
Jan Leander 
Jan Kavander 
Niklas Rajamäki 
Martin Staf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bilden till höger – Under säsongen 2019 målades 
alla byggnader på anläggningen i ny färg. Det är en 
del av vår nya profil som syftar till att höja 
helhetsupplevelsen för medlemmar och gäster. 
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Tävlingsresultat 2019  
Reklambutiken.ax (KB) 
A-klass (hcp +8,0-12,4) 
1. Emma Lindman  65 
2. Sebastian Lindman  70 
3. Patrick Blomberg  74 
 

B-klass (hcp 12,5-36,0) 
1. Alf Sonntag  69 
2. Jan Lindgren  72 
3. Daniel Andersson  73 
 
Guldviva (KB) 
1. Susann Ojala/Tove Jansson 48 
2. Mathias Eriksson/Simon Oskarsson 46 
3. Pontus Danielsson/André Österlund 46 
 
Midsommargolf (KB) 
1. Susann Ojala/Maria Karlström 45 
2. Niclas Lundberg/Simon Rothberg 40 
3. Bo Helén/Beatrice Lindqvist 40 
 
Hasses Kanna (KB) 
Slagklassen 
1. Hampus Nordin  69 
2. Joakim Johansson  75 
3. Isak Kavander  76 
 

Poängklassen 
1. Siri Granskog  37 
2. Kent Sjökvist  36 
3. Hans Palin   35 
 
Team Sportia Får jag lov (KB) 
1. Tove Jansson/Alf Sonntag 44 
2. Monica Lindman/Sebastian Lindman 43 
3. Thomas Götschl/Susam Sommarlund 38 

ÅAB 3-manna texasscramble (KB) 
1. Jansson/Branér/Andersson 64 
 Oskar Jansson 
 Erik Branér 
 Daniel Andersson 
2. Oskarsson/Karlsson/Eriksson 64 
 Simon Oskarsson 
 Andreas Karlsson 
 Mathias Eriksson 
3. Bergroth/Donner/Franklin 67 
 Emilio Bergroth 
 Jonas Donner 
 Patrik Franklin 

På bilden ovan: Gänget från Ålandsbanken som såg 
till att alla deltagare i ÅAB 3-manna texasscramble 
trivdes på banan under deras tävling i juli. 
 
Chris the Pro´s AM AM (KB) 
1. Oskarsson med vänner  95 
 Simon Oskarsson 
 Pontus Danielsson 
 Markus Malmberg 
 Joakim Johansson 
2. Måns vill bli sundsbo  93 
 Måns Nygård 
 Christoffer Karlsson 
 André Österlund 
 Pontus Danielsson 
3. Tövelvantarna  89 
 Bo Helén 
 Beatrice Lindqvist 
 Lars-Ove Danielsson 
 Joacim Mattsson 
 
På bilden till vänster: Segrarparet i Team Sportia Får 
jag lov – Tove Jansson och Alf Sonntag. 
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Andelsbanken för Åland (P) 
1. Laget Marin/Osmosalo/Holmberg 32 
 Mikael Marin 
 Felix Holmberg 
 Johanna Osmosalo 
2. Laget Österlund/Nyman/Nuutinen 32 
 Leif Österlund 
 Dennis Nyman 
 Seppo Nuutinen 
3. Laget Palin/Gustafsson/Gustafsson 33 
 Hans Palin 
 Christina Gustafsson 
 Tage Gustafsson 
 
TK-tävling (KB) 
1. Martin Forsgård/Simon Oskarsson 58,2 
2. Christoffer Karlsson/Simon Cronholm 59,8 
3. Kenny Lindqvist/Johan Pahlman 60 
 
Tävlingskommittén har under säsongen även 
arrangerat två individuella TK-tävlingar, som 
dock ställts in på grund av för få anmälda. 

På bilden ovan: Martin Forsgård och Simon Oskarsson 
vann tävlingskommitténs 2-manna texasscramble 
som spelades 22 september på Kungsbanan. 
 
På bilden till höger: WJ Dahlmans, Joakim Johansson 
och Mats Lindman, som vann firmagolfen. 
 

 

På bilden ovan: Dan Sjöblom och Silvana Fagerholm-
Sjöblom samt Ulla Ahlroth och Martin Staf var två av 
paren av totalt 32 par som deltog i Röda korsets 
katastrofgolf på Kungsbanan. 
 
Katastrofgolf – Röda korset (KB) 
1. David Holmberg/Niklas Isaksson 51 
2. Joakim Johansson/André Österlund 49 
3. Gitt Helén/Gunnar Helén 48 
 

Katastrofgolfen hjälpte till med 1598€ till 
Röda korset genom startavgifter, mulligans 
och omslag. Totalt slogs 260 mulligans och 
223 omslag. 
 
Flaggtävlingen – Greenträffen (KB) 
HCP-flagga 
1. Klaus Pärnänen Hål 19 0,5m från hål 
2. Jörgen Lindblom Hål 19 40m från hål 

3. Joacim Mattsson Hål 18 5m från hål 
 

SCR-flagga 
1. Emma Lindman Hål 17 5m från hål 
 

Närmast hål på hål 1 var Joacim Mattsson 
med 1,99 från hål. 
 
Firmagolfen 
1. WJ Dahlmans 
2. HåWe-Bil 
3. Lotsarna 
4. Guldviva 
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Klubbmästerskap 2019 
Herrar 54 hål (27 deltagare) R1 (KB) R2 (KB) R3 (KB) Totalt 
1. Nicholas Blomqvist  75 70 75 220 
2. Jonathan Mörn  73 81 74 228 
3. Niklas Isaksson  78 72 80 230 
4. Sebastian Lindman  72 84 76 232 
5. Chris Waldron  78 77 79 234 
6. Joakim Isaksson  80 78 81 239 
7. Hampus Nordin  76 86 78 240 
8. Jesper Eliasson  82 78 81 241 
9. Andy Garth  90 84 76 250 
10. Jan Kavander  82 86 84 252 
11. Erik Branér  82 85 94 261 
12. Niklas Sommarström  80 89 93 262 
13. Pontus Danielsson  84 86 94 264 
14. Felix Holmberg  80 85 99 264 
15. Bo Helén   92 90 90 272 
16. David Björk  91 93 91 275 
17. Joacim Mattsson  94 93 89 276 
18. Isak Kavander  92 96 88 276 
19. Johan Backholm  96 87 96 279 
20. André Pasuram  103 85 92 280 
21. Adrian Södergård  92 102 93 287 
22. Kristoffer Berglund  107 92 93 292 
23. Erik Fogelberg  107 100 100 307 
24. Zack Strandell  101 102 109 312 
 

På bilden ovan: Årets klubbmästare – Nicholas Blomqvist och Emma Lindman. 
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Damer 48 hål (6 deltagare) R1 (KB) R2 (KB) Totalt 
1. Emma Lindman  86 81 167 
2. Siri Granskog  94 95 189 
3. Maria Rajamäki  100 93 193 
4. Fanny Granskog  102 102 204 
5. Maria Karlström  106 105 211 
6. Monica Lindman  115 107 222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bilden ovan: Glada deltagare i Klubbmästerskapen för damer, från vänster Monica Lindman, Maria 
Karlström och Siri Granskog. 
 
På bilden nedan: Ivriga och lovande juniorer deltog i Klubbmästerskapen för herrar, från vänster André 
Pasuram och Erik Fogelberg. 
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KM seniorer & juniorer 2019 
H70 (8 deltagare)  
1. Anders Törnroos 169 
2. Leif Österlund 177 
3. Lennart Isaksson 180 
 
H60 (6 deltagare) 
1. Jockum Sourander 174 
2. Kaj Nilsson  176 
3. Klaus Pärnänen 188 
 
H50 (7 deltagare) 
1. Chris Waldron 155 
2. Jan Kavander 168 
3. Niklas Sommarström 169 
 
Äldre juniorer (7 deltagare) 
1. Hampus Nordin 162  På bilden ovan: Ordförande Mikael Mörn, till-  

2. Felix Holmberg 165   sammans med vinnaren i klassen H50 - Chris 

3. Erik Branér 167  Waldron. 

 
Övriga klasser genomfördes inte på grund av för få anmälningar. 

KM-match 2019 
KM-match för damer och herrar ställdes in pga för få anmälda. 

KM korthål 2019 (12 hål) (mixed) 
1. Hampus Nordin 33 
2. Emma Lindman 38 
3. Sebastian Lindman 39 
 
Totalt deltog 7 spelare i KM korthål (1 dam och 6 herrar 
 

På bilden till 
vänster: Jesper 
Eliasson, Hampus 
Nordin och Felix 
Holmberg. 
Lovande 
juniorspelarna 
Hampus och Felix 
slutade på första 
respektive andra 
plats i klassen 
Äldre juniorer. 
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Hole in One 2019 
 
KUNGSBANAN 
Hål 1 
Per-Axel Gustafsson, Ålands Golfklubb 
Linus Engblom, Ålands Golfklubb 
Pontus Danielsson, Ålands Golfklubb 
 
Hål 6 
Simon Oskarsson, Ålands Golfklubb 
 
Hål 14 
Niklas Isaksson, Ålands Golfklubb 
Niklas Isaksson, Ålands Golfklubb 
Torbjörn Eliasson, Ålands Golfklubb 
 
PRINSESSAN 
Hål 4 
Hampus Grönqvist, Ålands Golfklubb 
 
Hål 6 
Jan-Olof Jansson, Ålands Golfklubb 
 
 
På bilden ovan: Niklas Isaksson slog till med två hole in one säsongen 2019 på samma hål och samma klubba 
den 20 augusti och den 15 september. Stort grattis! 
 
På bilden nedan: Vy mot Kastelholms slott och greenen på nya korthålet hål nr 15 på Slottsbanan. Vem blir 
först att göra HIO där?  
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Årets Golfare 2019 
 

Herrar (totalt antal 23) 

1. Sebastian Lindman 61 
2. Nicholas Blomqvist 40 
3. Hampus Nordin 38 
4. Isak Kavander 35 
5. Patrick Blomberg 34 
6. Johan Backholm 31 
7. Jonathan Mörn 30 
8. Erik Branér 28 
9. Niklas Isaksson 25 
10. Pontus Danielsson 24 
11. Felix Holmberg 19 
12. Joakim Johansson 17 
12. Joacim Mattsson 17 
14. Simon Oskarsson 16 
14. Chris Waldron 16 
16. Joakim Isaksson 15 
17. Jesper Eliasson 13 
18. Andy Garth 12 

19. Jan Kavander 11 
20. Niklas Sommarström 9 
 

Damer (totalt antal 6)  

1. Emma Lindman 48 
2. Siri Granskog 20 
3. Maria Rajamäki 16 
4. Fanny Granskog 7 
5. Maria Karlström 6 
6. Monica Lindman 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

På bilden till vänster: Årets golfare herrar – Sebastian 
Lindman. 
 
På bilden ovan: Årets golfare damer – Emma Lindman. 

Emma Lindman slog till med 65 slag brutto i årets första individuella klubbtävling för säsongen – 
Reklambutiken.ax. 
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Klubbens 50 lägsta handicap 2019 
1. Jonas Haglund +1,7 
2. Lukas Eriksson +0,8 
3. Emma Lindman   0,0 
4. Jonathan Mörn   1,2 
5. Sebastian Lindman   1,9 
6. Benny Eriksson   2,8 
7. Nicholas Blomqvist   3,1 
8. Erik Branér   3,2 
9. Niklas Rajamäki   3,3 
9. Niklas Isaksson   3,3 
11. Chris Waldron   3,4 
12. Martin Forsgård   3,8 
13. Jesper Eliasson   4,2 
14. Hampus Nordin   4,5 
15. Joakim Isaksson   4,6 
15. David Holmberg   4,6 
15. Fredrick Boman   4,6 
18. Daniel Mattsson   4,8 
19. William Sundblom   5,0 
20. Andy Garth   5,1 
21. Tobias Sjöstrand   5,2 
22. Robert Lindegrén   5,5 
22. Jimmy Sundblom   5,5 
24. Mathias Eriksson   5,6 
25. Johan Englund   5,9 
26. Peter Jansson   6,0 

27. Niklas Sommarström   6,4 
28. André Pasuram   6,8 
29. Jan Kavander   6,9 
29. Mikis Lehtinen   6,9 
31. Olli Suominen   7,0 
31. Mikael Marin   7,0 
31. David Björk   7,0 
34. Joakim Johansson   7,2 
35. Christoffer Sundblom   7,3 
36. Kristian Kojola   7,4 
37. Jonas Karlsson   7,6 
38. Mathias Hellsten   7,7 
39. Sverker Sirén   7,9 
39. Lennart Gustafsson   7,9 
41. Steven Moar   8,0 
42. Jan Blomqvist   8,1 
43. Mikael Mörn   8,4 
44. Patrik Franklin   8,6 
44. Pasi Tolonen   8,6 
44. Pontus Danielsson   8,6 
47. Jocke Nyberg   8,8 
47. Viktor Marin   8,8 
49. Peter Wiklöf   8,9 
49. Christer Ellgren   8,9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         På bilden ovan – Företagsgolf 2019 - Finalspel i Good Life Open spelades på Kungsbanan i september.  
          Full fart redan tidigt på morgonen. 
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Våra företagspartners 
Våra 37 företagspartners och Ålands Golfklubb delar samma syn på nyttan av en 
välfungerande golfklubb för det åländska samhället. Ålands Golfklubb erbjuder dryga 800 
medlemmar golf av hög kvalité i en miljö där kontakter och umgänge utvecklas, där nya 
spelare kommer till i en jämn ström ur den verksamhet som bedrivs inom Medlems- och 
Junior och Elitkommittéerna och där verksamheten ständigt utvecklas genom arbetet i alla 
våra kommittéer. 
 

Ålands Golfklubb är också en viktigt aktör i att bidra till den åländska attraktionskraften, 
Åland behöver högkvalitativa attraktioner för att locka till inflyttning och turistande på 
Åland. 
 
Våra företagspartners gör allt det möjligt, vårt bidrag tillbaka till er som företag är att alltid 
beakta era erbjudanden när vi medlemmar väljer var vi lägger vår konsumtion. 
 
TACK FÖR ERT STÖD! 
 
Vi skickar samtidigt ett stort tack till familjen Sirén och Anders Wiklöf som som 
privatpersoner bidragit stort till möjliggörandet av projektet Slottsbanan 2.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 


