Verksamhetsberättelse 2013
ÅGK Elit och Ungdom
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Inledning
Det har varit ett händelserikt år inom elit och ungdomsverksamheten. Öspelen dominerade
försäsongen och många av våra elitspelare satsade hårt på resan till Bermuda. Våra satsande
elitjuniorer har tävlat flitigt genom hela säsongen och några riktiga toppresultat har de lyckats med.
Inom juniorverksamheten har vi jobbat med att förlänga säsongen och tänka tävling samtidig som vi
ökat träningsdosen. En ny gruppindelning gav oss Miniorer och där har vi nu har en livlig grupp på 15
aktiva som jagar grönt kort. Gruppen fylls på underifrån då den viktiga knatteverksamheten börjar
bära frukt. ÅGK har för närvarande 147 medlemmar i åldern 0-21 år inklusive knattar (37 flickor &
110 pojkar).
Inom kommittén har vi aktiverat oss och genom bra rollfördelningar uträttat mycket. Nytt för i år var
att idrottsledarrollen axlades av headpro Chris Waldron. Hans dubbla roller inom ÅGK gav en bättre
kontakt mellan kommitté och verksamheten ute bland de aktiva. Samtidigt ställde det krav på
kommittén att ge stöd både i tränings- och tävlingsverksamheten som i det administrativa. Vi har löst
de flesta utmaningar på ett bra sätt och ser nu vad vi behöver förbättra i vår verksamhet inför
kommande säsong.

Elit
Elitverksamheten fokuserade initialt på Bermuda och öspelen. Säsongen inleddes dock i mitten på
april med träningsläger i Linköping/Vesterby för vårt öspelslag kompletterat med några elitjuniorer.
Den sena våren gjorde dock att de planerade två lägren bara blev ett. Spel och spelstrategi var temat
på lägret som gick av stapeln som planerat.
Till öspelen skickade vi denna gång 7 spelare, 4 herrar och 3 damer. Banan med bermudagräs och
vädret (värmen) visade sig vara svåra utmaningar. Bland herrarna bemästrade nestorn i laget Johan
Lindholm utmaningarna bäst och kom hem med en fin bronsmedalj med resultatet 301 slag över fyra
rundor. Vinnaren hade 297 slag. Övriga herrar var Jonathan Mörn (15:nde, 313 slag) Sebastian
Lindman (22:a, 320 slag) och Benny Eriksson (29:a, 333 slag). Bland damerna var det yngst som gick
bäst då Emma Lindman jobbade sig till en elfte placering på 344 slag. Vinnaren hade 313 slag. Övriga
damer var Petra Nordqvist (28:a, 392 slag) och Maria Welin (29:a, 408 slag). I lagtävlingen blev
herrarna 4:a och damerna 7:a.
Övrig verksamhet inom Elit har kretsat kring elitrundan. Tävlingen som sträckt sig över hela säsongen
enligt samma format som tidigare år har bestått av två deltävlingar med 6 rundor i varje. Segrare
deltävling 1 brutto blev Johan Lindholm och netto Marin Forsgård. I deltävling 2 var det ingen som
spelade nödvändiga 4 rundor för att få ett slutresultat. Antalet deltagare har varit i snitt 8,5 per
runda som spelats och totalt har 24 spelare ställt upp. Nedan en sammanställning av elitrundan
resultat deltävling 1.
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Elitrundan - Deltävling 1
RESULTATLISTA - BRUTTO
Pos

Namn

R1

R2

R3

R4

R5

R6

TOTALT

1

Johan Lindholm

*76

73

70

*74

68

72

283

2

Kim Berglund

75

72

72

70

76*

289

3

Martin Forsgård

75

*76

*77

70

70

75

290

4

Emma Lindman

77

80

*88

78

82

317

5

Petra Nordqvist

83

80

*95

91

90

344

6

Maria Welin

*101

94

100

94

89

377

OBS! 4 deltävlingar måste spelas för att man ska räknas med i totaltävlingen.
4 av 6 deltävlingar räknas
* Runda som inte räknas

Elitrundan - Deltävling 1
RESULTATLISTA - NETTO
Pos

Namn

R1

R2

R3

R4

R5

R6

TOTALT

1

Martin Forsgård

72

*73

*75

67

68

73

280

2

Johan Lindholm

*77

74

71

*75

69

73

287

3

Kim Berglund

75

72

72

70

76*

289

4

Emma Lindman

69

73

*83

73

77

292

5

Petra Nordqvist

71

68

*84

80

78

297

6

Maria Welin

*91

83

89

82

78

332

OBS! 4 deltävlingar måste spelas för att man ska räknas med i totaltävlingen.
4 av 6 deltävlingar räknas
* Runda som inte räknas

Elitjuniorer
Vi inledde säsongen med 5 elitjuniorer varav 2 studerade på annan ort och 3 fanns på Åland då
säsongen körde igång i januari. Elitjuniorerna har tränat och spelat aktivt enligt individuella program
säsongen igenom. De som har velat har haft möjlighet att ansluta sig till juniorträningarna och
speciellt under uppbyggnadssäsongen var flera av våra elitjuniorer goda förebilder på
gruppträningarna. Bermuda hägrade för vissa medan andra siktade mera långsiktigt och genomförde
en bra och lång säsong med många tävlingar.
Bland flickorna tävlade Emma Lindman 8 tävlingar och Petra Nordqvist en tävling i Finland. Emma
hade en andra placering och två tredje placeringar som bästa resultat. Hon deltog även i match-FM
där hon blev 4:a. Emma nådde fjärde plats på Aluetour Väst Order of Merits och 36:e plats på FJT
Order of Merits. Emma kan dessutom titulera sig KM-mästare i damklassen efter två stabila rundor.
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Bland pojkarna tävlade Sebastian Lindman 18 tävlingar och Jonathan Mörn 10 tävlingar på diverse
tourer i Finland och Sverige under 2013 med bästa placering 2:a (AT 3 & 5) för Sebastian och 6:a för
Jonathan (AT 5). Sebastian slutade på fjärde plats och Jonathan på 16:e plats på Aluetour Väst Order
of Merits och Sebastian blev 52:a på FJT Order of Merits. Bådas säsong avslutades med kval till
Nordic League där Sebastian efter särspel tog sig vidare till andra kvalomgången vilket ger en bra
kategori (12) och öppnar för spel i ett antal Nordic League tävlingar 2014. Sebastian tog dessutom
hem titeln i KM för herrar för andra året i rad efter en stark avlutande 69:a.

Juniorer och Miniorer
Inför året säsong tog vi lite nya grepp på planering, träning och tävling bland de yngre aktiva. Vi
planerade för en säsong som skulle sträcka sig från januari till oktober. En ny säsongsindelning gav
naturliga övergångar. I januari-mars hade vi uppbyggnadsträning för juniorer 2 ggr per vecka och för
miniorer 1 ggr per vecka med fokus på fysik och teknik. I april-maj hade vi försäsongsträning på
golfklubben 2 ggr per vecka för juniorer och miniorer med fokus på teknik och mängdträning. I majoktober hade vi spelsäsongsträning för juniorer och miniorer 3 ggr per vecka med fokus på
spelträning (närspel, längdkontroll, puttning osv.) och spel på banorna.

Pristagarna i Eckerölinjen Minior Tour från v. David Karlsson, Joar Lindroos och Alexander Dahl.

Juniorerna deltog i Juniortourens 8 deltävlingar där Dennis Helén försvarade titeln och Miniorerna
spelade vår nya Minior Tour där Joar Lindroos stod som segrare efter 4 deltävlingar på
korthålsbanan. Glädjande var också att vi första gången på några år fick vi ihop tillräckligt många
deltagare för att en yngre juniorklass (max 15 år) i klubbmästerskapen då 6 juniorer ställde upp. Vann
där gjorde Erik Branér, två blev Hampus Nordin och trea Tim Strandell. Ett litet trendbrott fick vi
också gällande deltagande på Tsemppi Tour då vi i år hade fem spelare som deltog i tävlingsspel i
Finland. Juniorerna har också hittat tillbaka till klubbtävlingarna o speciellt lagtävlingar lockar till
deltagande.
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Vi har också haft följande planerade verksamhet: 2 träningsresor till Golfpunkten/Rosenkälla,
vårtalka med aktiva och föräldrar, föräldramöte i december 2012 och uppstartsträff med aktiva och
föräldrar i januari, kickoff i maj med information till aktiva och föräldrar samt träning för aktiva,
juniorläger i ny tappning utan övernattning, säsongsavslutning i form av scrambletävling på
korthålsbanan med prisutdelning och mat.
I år har 33 juniorer/miniorer deltagit aktivt i ovanstående verksamhet. Vi har samlats 120 gånger och
totalt har 991 unika träningar/tävlingar genomförts av våra aktiva juniorer och miniorer.
Vi har också deltagit i Skolidrottsdagar under våren och hösten och totalt introducerat över 500
elever till golf via olika evenemang. Under våren/försommaren gjorde vi ett pilotprojekt med
Rangsby och Ödkarby skola. Vi besökte skolorna och höll en gymnastiklektion och introducerade golf
till åk 5-6 med SNAG som hjälpmedel. Sedan gjorde skolorna återbesök på ÅGK där de fick prova på
riktiga klubbor och bollar. Fortsättning följer under höst 2013 samt vår 2014.

Knattar
Verksamheten som startade upp våren 2012 har utvecklats vidare under det gångna året.
Målsättningen har varit och är att på ett lekfullt och engagerat sätt få barnen att tycka det är roligt
med golf och därigenom lägga grunden till deras fortsatta intresse av att vara med i föreningen.
Knattarna lär sig de enkla grunderna i golf och får testa spela golf på korthålsbanan. Träningen är
förberedd och välplanerad så att våra minsta barn känner sig trygga och barnen får mycket
uppmärksamhet och beröm hela träningstiden igenom.
Totalt ha 40 knattar deltagit. På sommaren har 3 grupper haft träning totalt 12 gånger mellan majseptember. Knattarna har tränat en gång i veckan med Head Pro/Idrottsledare Chris Waldron +
hjälpledare. På vintern, januari till april, har en grupp haft träning i Vikingahallen. En egen
knatteavslutning hölls i september.

Stipendier
På höstmötet delade kommittén ut stipendier. Följande spelare premierades för sina insatser under
2013:
Dam: Emma Lindman

Herr: Sebastian Lindman

Flickjunior: Emma Engkvist

Pojkjunior: Erik Branér

Aktivitetsstipendier: Ellen Storgård, Hampus Nordin, Victor Mattson, David Karlsson
Årets ”Most improved player”: Tobias Sjöstrand – uppfyller kriterier och har sänkt hcp från 46 till 12
dvs en sänkning med 74 %

Kommittén
Under 2013 har Elit och Ungdomskommittén haft möte 10 ggr och vi kanske hinner med nr 11 innan
jul! Det har varit bra uppslutning och engagemang på möten och diskussionerna och besluten har
varit konstruktiva. Rollfördelningen inom kommittén har varit lyckad och samarbetet med
idrottsledare, pron och kansli har fungerat bra. Vi har deltagit aktivt i verksamheten under året både
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som ledare, arrangörer och administratörer vilket fört verksamheten framåt mot våra mål.
Kommittén 2013 bestod av Gun Wahlin, Jonny Lindman, Mikael Mörn, Kenneth Lindqvist, Stefan
Öfverström (ordf.) och Tomas Storgård. Chris Waldron har deltagit som idrottsledare. Inför 2014
stiger Mikael Mörn av kommittén och vi andra passar på att tacka för insatsen under många års tid!
Kommittén vill också tacka alla sponsorer av elit och ungdomsverksamheten och övriga
samarbetsparter.
Väl mött till ny säsong!
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