Verksamhetsberättelse 2014
ÅGK Elit och Ungdom
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Inledning
2014 blev ett händelserikt år för elit- och ungdomsverksamheten. Våra satsande elitjuniorer har
fortsatt tävla flitigt och också i gruppen äldre juniorer har tävlingsivern ökat markant. Inom
juniorverksamheten har vi jobbat vidare med att förlänga säsongen och få juniorerna att tävla
mycket. Gruppen Miniorer fortsättar utvecklas och flera har under året erhållit grönt kort och börjat
spela på stora banorna. Gruppen fylls på underifrån då knattar tar steget upp från
knatteverksamheten. ÅGK har för närvarande 158 medlemmar i åldern 0-21 år inklusive knattar (47
flickor & 111 pojkar).
Inom kommittén har vi genom bra rollfördelningar uträttat mycket. Idrottsledaren har jobbat aktivt
mot skolor och ungdomar. Över 800 elever/unga har på ett eller annat sätt introducerats till golfen
under 2014! Idrottsledarens dubbla roller inom ÅGK ger en bra kontakt mellan kommitté och
verksamheten ute bland de aktiva. Samtidigt ställder 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
Uttagningarna till Öspelen 2015 samt ett nytt upplägg på elitrundan var i fokus inom
Elitverksamheten. Dessutom hade vi under året en spelare, Jonathan Mörn, som spelade
tourtävlingar i Sverige och Finland. Han deltog totalt i 27 tävlingsrundor med snittscore på 76,26 i
spelade tävlingar. I KM Herrar blev han 2:a.
Till öspelen skickar vi denna gång 7 spelare, 4 herrar och 3 damer. Uttagna till spelen 2015 på Jersey
blev Emma Lindman, Emma Engkvist, Sussi Ojala, Johan Lindholm, Jonathan Mörn, Sebastian
Lindman och Nicholas Blomqvist.
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Elitrundan som i år spelades i fyra block vanns av Johan Lindholm. Deltagandet kunde varit bättre
och speciellt våra yngre spelare som tävlar på de inhemska juniortourerna bör aktiveras gällande
Elitrundan under kommande säsonger.

Bild 1. Elitrundan Bruttoresultat

Elitjuniorer
Vi inledde säsongen med 3 elitjuniorer varav 1 studerade på annan ort och 2 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 våra elitjuniorer goda förebilder på gruppträningarna.
Emma Lindman har i år spelat 29 tävlingsrundor med en snittscore på 77,55 slag per runda. Emma
har främst spelat tävlingar i Finland och är rankad som 47:a på den Finska Amatör Junior Rankingen.
Hennes främsta resultat är en femteplats på Junior-FM i matchspel. På FJT rankingen slutade hon
62:a med bland annat en femte och en nionde plats. Emma är rankad 5:a på Aluetour Väst Order of
Merits med bland annat två stycken andra platser var av den ena kom på hemmaplan vid Aluetour
tävlingen på Kungsbanan. Emma kan även titulera sig KM-mästare för andra gången.
Sebastian Lindman har i år spelat 40 tävlingsrundor på olika tourer i Sverige och Finland, däribland 7
tävlingar på Nordic Golf League. Sebastians snittscore var under säsongen 77,65. Sebastian är rankad
52:a på den Finska Amatör Junior Rankingen och 55:a på FJT rankingen. Hans främsta resultat är en
bronsmedalj under Junior-FM i matchspel. Sebastian slutade också på tredje plats i Aluetour
tävlingen på hemmaplan. På hemmaplan vann Sebastian KM för Juniorer och slutade trea i KM för
herrar.
Nicholas Blomqvist tävlade på Aluetour och hans bästa placering blev en 10:nde plats. På Aluetour
Väst Order of Merits blev han 38:a. I KM Herrar blev han 4:a.
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Juniorer och Miniorer
2014 har vi vidareutvecklat arbetet kring planering, träning och tävling bland de yngre aktiva. Vi vill
att säsongen sträcker sig från januari till oktober och vår säsongsindelning ger 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 maj-oktober hade vi
spelsäsongsträning för juniorer och miniorer 3 ggr per vecka med fokus på spelträning (närspel,
längdkontroll, puttning osv.) och spel på banorna.
Glädjande har vi fått fram en ny grupp tränings- och tävlingsvilliga juniorer i åldern 14-16 år och i år
tog flera av dem stora kliv framåt. Ökad träningsdos och mycket spel i kombination med
tävlingsrutinen de skaffat sig hemma och på fastlandet har bidragit till utvecklingen. Våra juniorer har
deltagit i Tsemppi - och Aluetourtävlingar på fastlandet och några framskjutna placeringar har det
blivit. Totalt har 8 juniorer spelat på de finländska juniortourerna vilket är fler än på många år. De
som spelat är Emma Engkvist, Ellen Storgård, Victor Mattsson, Hampus Nordin, Eric Branér, Tobias
Sjöstrand, Dennis Helén och Tim Strandell. Dessa har även utgjort stommen bland de som deltagit i
Juniortouren på hemmaplan, som i år vanns av Tobias Sjöstrand. Vi hade 12 deltagare i touren varav
den yngsta var 7 år.
Vi har också haft följande planerade verksamhet: 3 träningsresor till Golfpunkten/Rosenkälla,
föräldramöte i januari och kickoff i maj, 4 dgrs träningsläger för elit- och juniorer i Omberga och
säsongsavslutning i form av scrambletävling på korthålsbanan med prisutdelning och mat.
I år har 37 juniorer/miniorer deltagit aktivt i ovanstående verksamhet. Vi har samlats 172 gånger och
totalt har 955 unika träningar/tävlingar genomförts av våra aktiva juniorer och miniorer. Vi har också
deltagit i skolevenemang och skolidrottsdagar under våren och hösten och totalt introducerat över
800 elever till golf via olika evenemang.

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 30 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. På våren gjorde
knattarna en utflykt till Sverige och en egen knatteavslutning hölls i september.
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Tränare och Ledare
Under 2014 fungerade Pro Niklas Rajamäki och Head Pro/verksamhetsledare Chris Waldron som våra
golftränare, Tomas Storgård drog fysträningen under uppbyggnadssäsongen och Jocke Nyberg höll i
den mentala träningen. Som hjälpledare för knattar fungerade elitjuniorerna Emma Lindman och
Nicholas Blomqvist samt juniorerna Emma Engkvist och Ellen Storgård. Som hjälpledare för juniorer
och miniorer ställde kommittémedlemmar samt elitjuniorer förtjänstfullt upp vid behov.

Stipendier
På höstmötet delade kommittén ut stipendier. Följande spelare premierades för sina insatser under
2014:
Dam: Emma Lindman

Herr: Benny Eriksson

Flickjunior: Emma Engkvist

Pojkjunior: Sebastian Lindman

Aktivitetsstipendier: Tobias Sjöstrand, Johannes Lindman, Alexander Dahl och Axel Karlsson
Årets ”Most improved player”: Hampus Nordin – uppfyller kriterier och har sänkt hcp från 16,7 till 7,5
dvs en sänkning med 53 %.

Kommittén
Under 2014 har Elit och Ungdomskommittén haft möte 9 ggr. 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 som ledare, arrangörer och administratörer vilket
fört verksamheten framåt mot våra mål. Kommittén 2014 bestod av Gun Wahlin, Jonny Lindman,
Jocke Nyberg, Kenneth Lindqvist, Stefan Öfverström (ordf.) och Tomas Storgård. Chris Waldron har
deltagit som idrottsledare. Inför 2015 stiger Gun Wahlin och Kenneth Lindqvist av kommittén och vi
andra passar på att tacka för insatsen och samtidigt välkomnar vi Maria Gustafsson och Patrik
Franklin som nya medlemmar av kommittén.
Kommittén vill också tacka alla tränare, ledare, föräldrar och sponsorer av elit- och
ungdomsverksamheten samt övriga samarbetsparter.
Väl mött till ny säsong!
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