Ålands Golfklubb
Elit- och Ungdomskommittén

Verksamhetsberättelse 2010

Elitverksamheten 2010
All tävlingsverksamhet förutom elitrundan läser du om i ett skilt kapitel – Tävlingsverksamhet
2010.

Elitrundan
Elitrundan har bestått av 8 deltävlingar. ET 1-4 utgör en huvudtävling och ET 5-8 utgör en
huvudtävling. Till huvudtävlingen räknas 3 av 4 deltävlingar. Våra talanger, utmanare, FGT,
Elit och Proffs grupperna samt övriga medlemmar med singelhcp har fått delta. I snitt har det
varit 13,1 spelare per deltävling. Nedan följer de främsta resultaten i huvudtävling 1 och 2,
men i bilaga 1 & 2 hittar du alla resultat.
Huvudtävling 1 – Resultat (de 5 bästa)
Brutto
1. Johan Lindholm 209 slag
2. Jonathan Mörn 229 slag
3. Benny Eriksson 229 slag
4. Kim Berglund 229 slag
5. Jesper Mörn 239 slag
Netto
1.
2.
3.
4.
5.

Johan Lindholm 209 slag
Jesper Mörn 211 slag
Mathias Eriksson 213 slag
Victor Enberg 215 slag
Petra Nordqvist 215 slag

Huvudtävling 2 – Resultat (de 5 bästa)
Brutto
1. Johan Lindholm 207 slag
2. Kim Berglund 216 slag
3. Nicholas Blomqvist 232 slag
4. Jonathan Mörn 234 slag
5. Mathias Eriksson 242 slag
Netto
1.
2.
3.
4.
5.

Johan Lindholm 210 slag
Nicholas Blomqvist 210 slag
Mathias Eriksson 212 slag
Kim Berglund 216 slag
Petra Nordqvist 228 slag

Alla deltävlingar har finansierats av Elit & Ungdomskommittén, förutom priserna till
huvudtävlingarna har Chris Waldron och Niklas Rajamäki sponsrat.

Träningsverksamhet
Vinterträning ~ I år har vi haft gruppträning i Vikingahallen och Bollhalla på söndagar under
vinterhalvåret (januari-mars). Talangerna, utmanarna och elit träning har tränat i Bollhalla
med Niklas och kämparna & nya kämparna har haft träning i Vikingahallen med Chris. 3
tillfällen under vintern har varit gemensamma och då har alla tränat i Vikinghallen utan pro.
Totalt har vi haft 11 tillfällen (med & utan pro) i Vikingahallen och Bollhalla. 8 tillfällen har
varit med pro och närvarostatistiken är beräknad endast på proledda tillfällen. Totalt har
slagträningen haft 98 besök på Bollhalla och 55 besök Vikinghallen fördelat på 8 tillfällen.
Snittet på antalet spelare i Bollhalla är 12,3 och i Vikingahallen 6,9.

Vi har under året (januari-mars) haft fysträning under ledning av Ålands Motionsförbund. De
har fått testa på cirkelträning, bosu, boxercise, aquabike, gymstick & MAQ.. Vi har haft 10
tillfällen med ett besökssnitt på 8 personer per träning. Fysträningen har varit uppskattad och
vi kommer att fortsätta med samma upplägg säsongen 2011.
Träningsläger i Spanien ~ Den 30 mars-5 april åkte 10 spelare och 2 pro till Mallorca
(Alcanada Golfclub) på träningsläger. Dagarna var fullspäckade med träning och spel med
mera. De som deltog var Jenny Häggblom, Emma Lindman, Petra Nordqvist, Jonathan Mörn,
Jesper Mörn, Sebastian Lindman, Sebastian Björklund, Hannes Parkkinen, Nicholas
Blomqvist och Christoffer Sundblom samt prona Niklas Rajamäki och Chris Waldron.
Några bilder från träningsresan på Mallorca.

Mentalträning ~ Den 29 april hade tävlingsjuniorerna mentalträning med Christoph Treier.
Totalt deltog 13 spelare.
Spelarna har inte haft möjlighet att kunna styrketräna på gym samt spela badminton på
klubbens bekostnad, undantag de spelare som ingår i elitgruppen som får ett bidrag på 25
euro/månad för styrketräning. Istället har tanken varit att de ska delta i fysträningen, för att få
en mera kvalitativ träning med ledare.
De har även haft tillgång till slagburen på Bollhalla (simulator) under dess öppettider.
Spelarna har på egen hand haft möjlighet att boka indviduella lektioner med pro – elitgruppen
30 h per säsong, Hemmaelit 0 h per säsong, utmanargruppen 16 h per säsong och talangerna 8
h per säsong. Ifall de tilldelade individuella lektionerna inte har räckt till, har det funnits
möjlighet att ansöka om flera till Elit- och Ungdomskommittén via en av prona. Tourgruppen
(talanger, utmanare, FGT-grupp och Elit samt Kämpargruppen) har haft extra gruppträning
med Niklas eller Chris 8 gånger totalt under säsongen.
Säsongsträningen har bestått av både träning med pro samt träning på egen hand. Elitgruppen
har fått resebidrag från klubben för träning under vinterhalvåret på annan ort. Om

lektionstimmarna inte har räckt till, har en del spelare ansökt om flera lektioner via en av
prona till Elit- & Ungdomskommittén.

Juniorverksamheten 2010
Ålands golfklubb har för närvarande 169 medlemmar som är i åldern 0-18 år (131 pojkar och
38 flickor). Under året har 80 juniorer varav 18 flickor i åldern 0-18 år tillsammans deltagit i
våra organiserade junioraktiviteter totalt 775 gånger fördelat på 48 tillfällen. Nedan
presenterar vi vår organiserade juniorverksamhet vi haft under säsongen 2010.

Vårtalka
Lördagen den 17 april hade vi juniorernas traditionella vårtalka där juniorer, föräldrar och
medlemmar ur Elit- & Ungdomskommittén på hål 8 på Slottsbanan. När vi var klara grillade
vi korv och drack läsk. Totalt deltog ca 15 juniorer.

Kickoff
Lördagen den 8 maj hade vi kickoff, vilken
samlade totalt 21 juniorer. Först hade de träning
med Niklas Rajamäki och Chris Waldron. Efter
träningen bjöd vi på läsk & bulle.
De
tränade
mest
övningsområdet.

pitchning

nere

på

Träning
Under tre lördagar i maj ordnade vi gruppträning
med pro Niklas Rajamäki & Chris Waldron. Gruppträningen bestod av närspelsträning. Totalt
deltog 22 juniorer, varav vilka 7 var flickor. Majträningen hade totalt 41 besök, vilket ger ett
snitt på 13,7 besök per träning.
Sommarens gruppträning samlade totalt 62 juniorer, varav 15 flickor. De har varit indelade i
en flickgrupp och fyra pojkgrupper innehållande ca 8-17 juniorer i varje grupp. Även i år har
gruppträningen kostat 25 € per junior, för kämpare 35 € och talanger 55 € (där en avgift för
både träning & tävlingsresor har ingått). De har haft träning med Niklas Rajamäki 2 ggr á 1,5
h i veckan per grupp under 8 veckor inom juni-augusti. Totalt har gruppträningarna haft 475
besök, vilket ger ett snitt på 5,9 deltagare per gång. Under en träning per grupp har Jonas
Haglund kört en närspelsbana med juniorerna.
I september hade vi höstträning tre tillfällen med Niklas Rajamäki, där totalt 27 juniorer
deltog. Totalt hade höstträningen 50 besök på tre tillfällen, vilket ger ett snitt på 16,7 besök
per träning.

De som ingått i kämpargruppen (4 spelare –Staffan Sonntag, Erik Branér, Lukas Karlsson,
Thomas Öfverström) har haft rätt till 2 h individuell träning med pro. Kämparna har även haft
möjlighet att delta i vinterträningen i Vikingahallen på söndagar.
Våra ”nya” kämpare, totalt 2 juniorer, fick möjlighet att delta i vinterträningen i
Vikingahallen samt delta i två deltävlingar på Tsemppi- eller Aluetouren under sommaren.
Alla deltog i vinterträningen, men ingen junior kände sig mogna att testa på tävlingar i
Finland. Våra ”nya” kämpare är Jenny Karlsson och Marcus Jansson.
I år har vi även haft juniorer med på vinterträningen som har varit aktiva på sommaren. Totalt
har 6 juniorer deltagit i vinterträningen. De är Emma Lindvall, Milton Larsson, Simon
Kaunismaa, Thomas Jansson, Christoffer Landgärds och Marcus Östman.

Läger
Den 16-18 juni hade vi juniorläger på golfbanan. Totalt deltog 9 juniorer i lägret. Vi började
på eftermiddagen den 16 juni med samling utanför kansliet. Sedan tränade de med Niklas
Rajamäki i 1,5 h och därefter var det dags för middag. På kvällen hade vi olika aktiviteter. På
torsdagen den 17 juni och fredagen den 18 juni var programmet ungefär samma. På
förmiddagen hade de träning med Niklas Rajamäki och våra äldre juniorer (Sebastian B och
Jonathan M) och på eftermiddagen spelade de på banan (faddrar var Jonathan M, Sebastian B,
Hannes P och Martin F). De flesta sov på golfbanan i tält som vi hade hyrt från Scoutkåren
Ålandsflickorna. Ett stort tack till föräldrarna Christina Nyman och Gun Vickström som
ställde upp och sov med juniorerna. Se programmet i bilaga 3.

Juniortouren
Juniortouren spelades på tisdagar under maj-augusti. Totalt var det 12 deltävlingar, där en
poängbogeytävling med regler inledde säsongen följt av poängbogeytävlingar,
slagspelstävlingar och norsk golf över 9 hål. Totalt har 25 juniorer, varav 3 flickor deltagit.
Av de 12 deltävlingarna räknades de 8 bästa resultaten in i slutresultatet för touren. Erik
Branér vann årets juniortour med 119 poäng, tvåa blev Robin Nordblom med 112 poäng och
trea kom Staffan Sonntag med 91 poäng.
Totalt har juniortouren haft 104 besök på 12
tillfällen, det vill säga i snitt 8,7 spelare per
tävling. Totalt har vi haft 10 olika segrare på
juniortouren under säsongen – de är Erik
Branér (1 gång), Robin Nordblom (2 gånger),
Staffan Sonntag (1 gång), Hampus Nordin (1
gång), Thomas Överström (1 gång), Filip
Helén (1 gång), Anton Parkkinen (1 gång),
Simon Jansson (1 gång), Tim Strandell (2
gånger) och Christoffer Norrgård (1 gång).
Slutställningen i juniortouren hittar du i
bilaga 4.

Fr. vä Staffan Sonntag och Erik Branér. På
bilden saknas Robin Nordblom.

Tjejtouren
Tjejtouren spelades på måndagar under juni-augusti. Totalt var det 10 deltävlingar och de
olika spelformerna var poängbogey, slaggolf och norsk golf. Deltävlingarna spelades alltid 9
hål och totalt har 7 flickor deltagit. Av de 10 deltävlingarna räknades de 5 bästa resultaten in i
slutresultatet för touren. Mirandam Martens vann årets tjejtour 56 poäng, följd av tvåan Jenny
Karlsson med 52 poäng samt trean Malin Johansson med 46 poäng. Totalt har tjejtouren haft
29 besök på 10 tillfällen, det vill
säga ett snitt på 2,9 spelare per
tävling. Totalt har vi haft 5 olika
segrare på tjejtouren den här
säsongen – de är Petra Nodqvist (1
gång), Jenny Karlsson (3 gånger),
Miranda Martens (3 gånger),
Emma Lindman (1 gång) och
Malin Johansson (1 gång). En
deltävling blev inställd pga ingen
anmäld. Nästa säsongen planerar
Elit- & Ungdomskommittén att
spela junior- och tjejtour på
samma dag. Slutställningen i
tjejtouren hittar du i bilaga 5.
Fr. vä Jenny Karlsson, Miranda Martens och Malin Johansson.

Årets ”Most improved player”
En nyinförd kategori, som ersätter Årets Ungdomsgolfare, är Årets most improved player.
Kriterierna är att spelaren måste ha officiellt handicap, vara ett sportsligt föredöme, har sänkt
sig mest procentuellt och har god träningsvilja.
I år blev Nicholas Blomqvist årets most improved player. Han uppfyller alla kriterier och har
sänkt sitt handicap från 10,6 till 5,9, dvs en sänkning med 44,3%.

Stipendier
På höstmötet den 27 november delade Elit- och Ungdomskommittén ut stipendier. Följande
spelare fick ett stipendie:
Herr elit – Jonas Haglund 150 euro
Dam elit – Jenny Häggblom 150 euro
Pojkjunior – Jonathan Mörn 100 euro
Flickjunior – Emma Lindman 100 euro
Junioraktivitetsstipendier fick Marcus Jansson, Filip Helén och Anton Parkkinen. Alla tre fick
ett presentkort på 50 euro i golfshopen.
På bilden till vänster från vänster Emma Lindman,
Jonathan Mörn, Filip Helén, Nicholas Blomqvist och
Anton Parkkinen.

Säsongsavslutning
Söndagen den 3 oktober avslutades säsongen med en scramble för juniorerna samt middag i
restaurangen & prisutdelning. Totalt deltog 32 spelare i 4-manna scramblen (blandat både
juniorer, pro, föräldrar och äldre tävlingsspelare).
Gruppbild – Fr. vä
Niklas
Rajamäki,
Mathias
Eriksson,
Jonathan
Mörn,
Nicholas Blomqvist,
Pontus
Hägglund,
Sebastian Lindman,
Anton
Bergman,
Niklas
Norrgård,
Staffan
Sonntag,
Alexander Ahlgren,
Anton
Parkkinen,
William
Jordan,
Marcus
Östman,
Christoffer
Landgärds, Hannes
Parkkinen,
Emma
Lindman, Erik Branér, Hampus Nordin, Isac Wasström, Petra Nordqvist, Jesper Mörn, Sebastian Björklund,
Ludvig Sviberg, Phillip Jordan, Jenny Karlsson, Marcus Jansson, Christoffer Norrgård, Marcus Mellgård,
William Sviberg, Malin Johansson, Martin Eriksson och Miranda Martens. På bilden saknas Tim Strandell, Chris
Waldron och Jonas Haglund.

Vi vill tacka de sponsorer som sponsorerat oss med priser till junior- & tjejtour under
säsongen – de är Ålands Mobiltelefon, Alandiabolagen, Ålandsbanken fondbolag, Birka
Cruises, Holmbergs Ab, Niklas & Chris, Chips Abp, ÅTK (Ålands turist & Konferens),
Rundbergs bil & service samt Posten på Åland.

Tävlingsverksamheten 2010
Finnish Tour 2010
FT är den högsta nationella touren för proffs och amatörer. Den består av 6 deltävlingar både
för herrar och damer + final & kval. Totalt har 105 herrar och 37 damer fått FT rankingpoäng.
På Finnish Golf tour rankingen slutade Jonas Haglund på en 24:de plats med 144,14 poäng
(deltog i 5 tävlingar). Segraren hade 546 poäng (deltagit i 6 tävlingar). På damrankingen
slutade Jenny Häggblom på en 20:de plats med 22 poäng (deltagit i 3 tävlingar). Segrarinnan
hade 157 poäng (deltagit i 6 tävlingar).
Resultat
FT 1 – Meri-Teijo Golf, par 72
Herrar
Jonas Haglund

75-74-73 (+6)

T16

Herrarnas cut gick på +9. Herrarnas top 10 placering totalresultat +4. Totalt 8 pro bland top
10. Segerresultat bland herrarna var -1 (70-73-72).
Damer
Jenny Häggblom

76-81-82 (+23)

8

Damernas cut gick på +24. Damernas top 10 placering totalresultat +29. Ingen pro bland top
10. Segerresultat bland damerna var +10 (75-79-72).

FT 2 – Pickala Golf Club, par 72
Herrar – Ingen herre deltog från ÅGK.
Damer
Jenny Häggblom

72-80-74 (+10)

T7

Damernas cut gick på +13. Damernas top 10 placering var totalresultat +14. 1 pro bland top
10. Segerresultat bland damerna var +1 (73-69-75).
FT 3 – St. Laurence Golf, par 72
Herrar
Jonas Haglund

71-74-72 (+1)

T16

Herrarnas cut gick på +6. Herrarnas top 10 placering var totalresultatet -1. 9 pros bland top
10. Segerresultatet bland herrarna var -8 (71-70-67).
Damer – Ingen dam deltog från ÅGK.
FT 4 (FM-match) – Meri-Teijo Golf, par 72
Herrar
Jonas Haglund åkte ut på 4:de särspelshålet mot Niclas Hellberg i kvartsfinalen. Niclas H
vann matchspelet. Resultaten i matcherna som Jonas vann var i omgång 1 - 3/2, omgång 2 4/3
och i omgång 3 vann han på 1:ta särspelshålet.
FT 5 – Keimola Golf, par 72
Ingen herre eller dam deltog från ÅGK.
FT 6 – Vuosaari Golf Helsinki, par 72
Herrar
Jonas Haglund

68-78-70 (par)

T15

Herrarnas cut gick på +3- Herrarnas top 10 placering var totaltresultatet -4. 6 pros bland top
10. Segerresultatet bland herrarna var -10 (67-67-72).
Damer – Ingen dam deltog från ÅGK.
FT final – Nordcenter Golf & CC (Fream), par 72
Herrar
Jonas Haglund

79-72-74 (+9)

21

Damer – Ingen dam deltog från ÅGK.
FT kval – St. Laurence Golf (Pyhä Lauri par 72 & Kalkki-Petteri par 72)
Ingen herre eller dam deltog från ÅGK.

FT Utmanartour 2010
FT Utmanartour (Haastaja) är en kvaltour till Finnish Golf Tour med 6 deltävlingar endast för
herrar. Totalt har 73 herrar fått rankingpoäng. Jonathan Mörn har deltagit i två deltävlingar
och Sebastian Mattsson i en deltävling. De har tyvärr inte skrapat ihop några rankingpoäng.

Resultat
HK 2 – Nokia River Golf, par 73
Herrar
Sebastian Mattsson
Jonathan Mörn

80-78 (+12)
80-79 (+13)

T35
T38

Ingen cut. Herrarnas top 10 placering var totalresultatet +6. Segerresultatet bland herrarna var
-2 (73-71).
HK 3 – Muurame Golfseura, par 71
Herrar
Jonathan Mörn

83-85 (+26)

44

Ingen cut. Herrarnas top 10 placering var totalresultatet +12. Segerresultatet bland herrarna
var +2 (72-72).

Nordea Tour 2010
Nordea Tour damer består av 13 tävlingar. Totalt har 100 spelare fått rankingpoäng på Nordea
Tour damer 2010. Jenny Häggblom slutade på en 58:de plats med 6.820 poäng (deltagit i 3
deltävlingar). Segrarinnan på Nordea Tour damer hade 218.083 poäng (deltog i 12
deltävlingar). Anna-Karin Salmén har deltagit i två deltävlingar, men tyvärr inte fått några
rankingpoäng 2010. Jonas Haglund har deltagit i en deltävling på Nordea Tour herrar, men
har inte heller han fått några rankingpoäng i år.
Resultat – damer
PayEx Invitational ~ Visby GK, par 72
Jenny Häggblom och Anna-Karin Salmén deltog i tävlingen och även Lotta Wahlin. Jenny
Häggblom slutade på en delad 14:de plats med resultatet +19 (78-81-76). Anna-Karin Salmén
slutade på en 29:de plats med resultatet +25 (80-81-80) och Lotta Wahlin slutade på en 6:te
plats med resultatet +14 (77-79-74). Segerresultatet i tävlingen var +3. Ingen cut.
Felix Finnish Ladies Open ~ Aura Golf, par 71
Jenny Häggblom, Anna-Karin Salmén och Lotta Wahlin deltog i tävlingen. Jenny H slutade
på en delad 37:de plats med resultatet +22 (79-79-77), Anna-Karin S missade cutten efter två
dagars spel med resultatet +19 (82-79). Cutten gick på +18. Lotta Wahlin slutade på en delad
5:te plats med resultatet +10 (74-71-78). Segerresultatet i tävlingen var +4.
IT-Arkitekterna Ladies Open ~ Botkyrka GC, par 73
Jenny Häggblom slutade på en delad 21:ta plats med resultatet +14 (79-78-76).
Segerresultatet var på par (76-72-71). Även Lotta Wahlin deltog i tävlingen med resultatet
+10 (75-78-76). Cutten efter två dagars spel låg på +12.
Resultat – herrar
Gant Open ~ Aura Golf, par 71
Jonas Haglund missade cutten efter resultatet +8 (76-74). Cutten gick på +2. Segerresultatet
var -13.
Nordea Tour kval (herrar) ~ Elisefarm GC, par 72 och Österlens GK, par 71
Jonathan Mörn spelade kvalet på Elisefarm GC. Han missade cutten, som gick på +16 efter
två dagars spel. Jonathan hade 82-82 (+20). Segraren på Elisefarm GC hade -4 (70-74-68).
Jonas Haglund spelade kvalet på Österlens GK. Han slutade på en delad 45:te plats med
resultatet +24 (75-83-79). Segraren gick på +4 (71-72-74).

Andra värdetävlingar
PGA Mestaruus ~ 12-14 augusti (Kytäjä Golf, par 71)
Jonas Haglund slutade på en 17:de plats med resultatet 74-73-73 (+7). Segerresultatet var -12
(67-70-64).
Kivitippu Proam Invitational ~ 6-8 augusti (Järviseudun Golfseura, par 72)
Jonas Haglund slutade på en delad 10:de plats med resultatet 69-74-69 (-4). Segerresultatet
var -11 (70-69-66).
Skyways Open ~ 23-24 juli (Täby GK, par 72)
Jonas Haglund slutade på en delad 43:de plats med resultatet 73-81 (154). Segerresultatet var
135 slag (67-68).
Älvkarleyby Open ~ 12 juni (Älvkarleby GK, par 70)
Jonas Haglund slutade på en delad 29:de plats med resultatet 74-76 (150). Segerresultatet var
140 slag (71-69).
FM slagspel ~ 22-25 juli (Master Golf Club, par 72)
Jenny Häggblom slutade på en 13:de plats med resultatet 85-76-85-79 (+37). Segerresultatet
var +3 (70-77-74-70).
Europatourkval – First Qualifying Stage Section A
Jonas Haglund deltog i kvalet som spelades på Ribagolfe 31 augusti-3 september i Lissabon,
Portugal. Jonas Haglund slutade på en delad 27:de plats med resultatet +7 (76-71-75-73).
Segerresultatet var -5 (68-72-71-71). Tyvärr kvalificerade sig Jonas inte vidare till nästa steg.
Regional Qualifying to till The Open Championship
Jonas Haglund deltog i tävlingen som spelades på East Sussex National 21 juni i England.
Han slutade på en 12:te plats med resultatet 72 slag. 5 spelare hade 72 slag och fick gå ut på
särspel för att avgöra vem som skulle få den sista platsen vidare i kvalet. Jonas spelade bra,
men på första särspelshålet lade en spelare ett slag från ca 140m rakt i hålet och fick en eagle.
Jonas hade slagit in sig på green på två slag ca 8 m från flaggan och hade eagleputt, men
missade tyvärr.
Hi5 Pro Tour
Jonas Haglund har spelat fem deltävlingar på HI5 Pro Touren. Nedan följer tävlingarna samt
resultat:
Villaitana Open ~ 26-28 januari
T18. Jonas Haglund
77-75 (+8)
Segerresultatet i tävlingen var -1 (73-70).
Polaris #1 Mar Menor Open ~ 9-11 februari
T18. Jonas Haglund
72-71-74 (+1)
Segerresultatet i tävlingen var -11 (71-65-69).
Polaris #2 Condado Open ~ 16-18 februari
T34. Jonas Haglund
73-77-74 (+8)
Segerresultat i tävlingen var -7 (70-70-69).
Fall Series Condado Open ~ 9-11 november
T34. Jonas Haglund
71-72-81 (+8)

Segerresultatet i tävlingen var -9 (70-68-69).
Fall Series Al Torreal Open ~ 16-18 november
MC. Jonas Haglund
82-76 (+14)
Cutten gick på +5 efter två dagars spel. Segerresultatet i tävlingen var -15 (65-68-68).
Jenny Häggblom studerar och spelar golf i USA
I höstas åkte Jenny Häggblom till USA för att spela golf och studera på USA. Hon studerar
och spelar för Georgia State University. Jenny Häggblom har deltagit i 4 tävlingar med
skollaget och här kommer resultat individuellt och i lag.
31st Branch Law Firm Dick McGuire Inviational (Albuquerque NM) ~ 17-18 september
Jenny Häggblom slutade på en delad 59:de plats med resultatet 83-75 (+12). Segerrresultatet
individuellt var 70-70 (-6). Laget slutade på en delad 13:de plats med totalresultatet +37.
Totalt deltog 17 lag och segerlaget hade resultatet +3.
William K Warren Irish Invite (Notre Dame IN) ~ 2-3 oktober
Jenny Häggblom slutade på en delad 60:de plats med resultatet 82-80-83 (+29).
Segerresultatet individuellt var 72-74-69 (-1). Laget slutade på en 6:te plats med totalresultatet
+62. Totalt deltog 13 lag och segerlaget hade resultatet +41.
Mercedes-Benz Women´s Champion (Knoxville TN) ~ 8-10 oktober
Jenny Häggblom slutade på en 37:de plats med resultatet +8 (73-72-79). Segerresultatet
individuellt var 70-68-69 (-9). Laget slutade på en 13:de plats med totalresultatet +40. Totalt
deltog 15 lag och segerlaget hade resultatet -15. I den här tävlingen finns det statistik på vem
som var bäst på par 3, 4 och 5 samt vem som har gjort flest eagles, birdies och par. Jenny
gjorde 9 birdies under den här tävlingen och den som gjorde flest gjorde 15 stycken.
Lady Paladin Invitational (Greenville SC) ~ 29-31 oktober
Jenny Häggblom slutade på en delad 19:de plats med resultatet +19 (73-83-79).
Segerresultatet individuellt var +7. Laget slutade på en andra plats med totalresultatet +65.
Totalt deltog 17 lag och segerlaget hade +51.
ÅGK spelare som är proffs 2010
Jonas Haglund och Anna-Karin Salmén har spelat som proffs 2010. Jonas Haglund spelar
första året som proffs och har spelat nationella och internationella tävlingar. Anna-Karin
Salmén spelade två deltävlingar i Sverige på Nordea Tour damer, för att därefter välja att ta en
paus från allt golfspelande på hög niva.
Övrigt
Ålands Golfklubb har haft tre spelare representrade på förbundsträningar regionalt. Dessa har
varit Sebastian Lindman, Emma Lindman och Petra Nordqvist.

Finska amatör rankingen
Finnish Amateur ranking 2010
Ålands Golfklubb hade ingen spelare på FAR-rankingen i år bland herrarna. Dock bland
damerna slutade Jenny Häggblom på en 14:de plats med 203,40 poäng (deltagit i 5 tävlingar).
Totalt har 36 damer fått poäng på FAR-rankingen. Segraren hade 910,60 poäng (deltagit i 7
tävlingar).

Finnair Junior Tour 2010
Den högsta riksomfattande touren för juniorer med en klass upp till 21 år, med skilda klasser
för pojkar och flickor. Touren består av 5 deltävlingar + final.

Resultat
FJT 1 – Pickala Golf Club (seaside), par 72
Ingen deltagare från ÅGK.
FJT 2 – Vaasan Golf, par 72
Ingen deltagare från ÅGK
FJT 3 – Hyvinkään Golf, par 72
Ingen deltagare från ÅGK
FJT 4 (Junior FM slagspel) – Kankaisten Golf, par 72
Flickor 21
T9. Jenny Häggblom

73-85-75 (+17)

Segerresultat i F21 var -5 (72-73-66).
FJT 5 – (Junior FM matchspel) Helsingin Golfklubi, par 71
Pojkar 18
30. Jonathan Mörn

81 (+10)

Första dagen spelades kval över 18 hål. De 16 bästa gick vidare till matchspelet. För att gå
vidare var gränsen 77 (+6).
FJT final – Tahkon Golf Club, par 72
Ingen deltagare från ÅGK

Aluetour 2010
Aluetour är en distriktstour och ÅGK deltar i den västra zonen. Det är en klass upp till 21 år
för flickor och pojkar. Touren består av 5 deltävlingar + final.
A-tour 1 –Wiurila G&CC, par 72
Pojkar 21
T17. Sebastian Mattsson 78 (+6)
T25. Sebastian Björklund 80 (+8)
T25. Jonathan Mörn
80 (+8)
T25. Jesper Mörn
80 (+8)
T67. Victor Enberg
90 (+18)
T67. Christoffer Sundblom90 (+18)
T83. Mathias Eriksson
94 (+22)
Segerresultat i P21 var 72 (par).
Flickor 21
16. Emma Lindman
17. Petra Nordqvist

99 (+27)
100 (+28)

Segerresultatet i F21 var 80 (+8).

A-tour 2 – Nokia River Golf, par 73
Pojkar 21
T23. Jonathan Mörn
81 (+8)
T31. Sebastian Björklund 82 (+9)
T52. Hannes Parkkinen 88 (+15)
Segerresultat i P21 var 75 (+2).
A-tour 3 – Aurinko Golf Naantali, par 72
Pojkar 21
T18. Jesper Mörn
T22. Sebastian Björklund
T22. Nicholas Blomqvist
T47. Jonathan Mörn
T56. Mathias Eriksson
T91. Victor Enberg

79 (+7)
80 (+8)
80 (+8)
84 (+12)
86 (+14)
98 (+26)

Segerresultat i P21 var 74 (+2).
Flickor 21
T5. Emma Lindman
11. Petra Nordqvist

85 (+13)
98 (+26)

Segerresultat i F21 var 71 (-1) & placering 2 var 82 (+10).
A-tour 4 – Rauma Golf, par 72
Pojkar 21
T16. Jonathan Mörn
T22. Nicholas Blomqvist
T39. Mathias Eriksson
T44. Sebastian Björklund
T79. Jesper Mörn
86. Hannes Parkkinen
T87. Victor Enberg

78 (+6)
80 (+8)
83 (+11)
85 (+13)
93 (+21)
96 (+24)
97 (+25)

Segerresultat i P21 var 72 (på par).
Flickor 21
9. Emma Lindman
13. Petra Nordqvist

91 (+19)
98 (+26)

Segerresultat i F21 var 79 (+7).
A-tour 5 – Aulanko Golf (Eversti), par 72
Pojkar 21
2. Jonathan Mörn
T13. Nicholas Blomqvist
T18. Jesper Mörn
T32. Sebastian Björklund
T32. Mathias Eriksson
T65. Victor Enberg

75 (+3)
80 (+8)
81 (+9)
84 (+12)
84 (+12)
95 (+23)

Segerresultat i P21 var 71 (-1).
Flickor 21
12. Emma Lindman

89 (+17)

Segerresultatet i F21 var 81 (+9).
A-tour final – Porin Golfkerho, par 71
Pojkar 21
T4. Jonathan Mörn

72-78 (+8)

Segerresultatet i P21 var 75-70 (+3).
Ingen flicka från ÅGK deltog i Aluetourfinalen.

Finska junior rankingen
Finnish Junior Amateur Ranking 2010
I pojkar 21 har 105 spelare fått rankingpoäng. Ingen av våra spelare har tagit någon
rankingpoäng som räknas till FJAR-rankingen. I flickor 21 har 51 flickor fått rankingpoäng.
Jenny Häggblom slutade på en delad 39:de plats med 34,50 poäng (deltog i en deltävling).
FJT ranking
Ingen pojkjunior har spelat till sig några rankingpoäng på FJT i år. Däremot har Jenny
Häggblom spelat en deltävling och fått 34,50 rankingpoäng totalt. Hon slutade på en delad
38:de plats. Segrarinnan hade 1040 poäng (deltagit i 6 tävlingar).
Aluetour Ranking 2010
I pojkar 21-klassen slutade rankingen enligt följande i det västra distriktet:
18. Jonathan Mörn
48,86 poäng
46. Jesper Mörn
13,61 poäng
47. Nicholas Blomqvist 12,83 poäng
53. Sebastian Mattsson
6,50 poäng
57. Sebastian Björklund 1,22 poäng
Rankingsegraren i P21 skrapade ihop 102,33 poäng och totalt har 69 olika spelare fått poäng
på P21-rankingen.
I flickor 21-klassen slutade rankingen enligt följande i det västra distriktet:
T14. Emma Lindman
7 poäng
Rankingsegrarinnan i F21 fick ihop 101,50 poäng och totalt har 18 olika spelare fått poäng på
F21-rankingen.

Tsemppitour 2010
Tsemppitouren är en distriktstour och ÅGK deltar i den västra zonen. Det är 12- och 14årsklass med skilda klasser för flickor och pojkar. Touren består av 4 deltävlingar och en
final.
Tsemppi 1 – Tawast Golf, par 63 (9 hål + närspel)
Antal deltagare: P12 ~ 24
Pojkar 12
T17. Erik Branér

80 (+17)

Segerresultat i P12 var -3 (60).

Tsemppi 2 – Nakkila Golf, par 68
Antal deltagare: P12 ~ 24
Pojkar 12
15. Erik Branér

76 (+8)

Segerresultat i P12 var -7 (61).
Tsemppi 3 – Alastaro Golf, par 63
Antal deltagare: P12 ~ 25
Pojkar 12
12. Erik Branér

77 (+10)

Segerresultat i P12 var 60 slag (-3).
Tsemppi 4 – Meri-Teijo Golf, par 72
Ingen deltog från ÅGK i Tsemppi 4.
Tsemppi final – Lakeside Golf Vammala, par 71/72
Ingen deltog från ÅGK i Tsemppifinalen.
Tsemppitour (västra distriktet) ranking 2010
Erik Branér har deltagit i P12, men har tyvärr inte fått några rankingpoäng detta år.

