Verksamhetsberättelse 2015
ÅGK Elit och Ungdom
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Inledning
2015 blev ett händelserikt år inom elit- och ungdomsverksamheten. Öspelen dominerade
försäsongen och många av våra elitspelare satsade hårt inför resan till Jersey. Våra satsande
elitjuniorer har tävlat flitigt genom hela säsongen och lyckats med några riktiga toppresultat. Inom
juniorverksamheten har vi aktivt jobbat med att uppmuntra våra juniorer att delta i olika
golftävlingar. Ytterligare har fokus legat på att förlänga spelsäsongen med spel på prinsessan så långt
in i säsongen som möjligt.
I år har vi startat en ny träningsmodell, Golfäventyret, för barn i olika ålder som inte fått sitt gröna
kort. Gruppen har bestått av ca 15 aktiva barn. Gruppen miniorer har fortsatt att utvecklas och nu
börjat spela på de stora banorna. Flera har sänkt sitt hcp. Grupperna Golfäventyret och miniorer fylls
på underifrån då knattarna tar steget upp från knatteverksamheten.
Under året 2015 har totalt ca 20 barn tagit och blivit godkända för grönt kort.
Ågk har för närvarande 157 medlemmar i åldern 0-21 år inklusive knatte 34 flickor & 123 pojkar).
Inom Kommittén har vi genom bra rollfördelningar uträttat mycket. Idottsledaren & pron jobbar
aktivt vidare med rekrytering genom att aktivt besöka skolor och idrotts- och sportdagar. Över 800
elever/unga har på ett eller annat sätt introducerats till golfen under 2015! Idrottsledarens dubbla
roller inom ÅGK skapar bra kontakt mellan kommitté och verksamheten ute bland de aktiva.
Samtidigt ställer det krav på kommittén att ge stöd både i tränings- och tävlingsverksamheten såväl
som i det administrativa arbetet, då resurserna är begränsade. 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 Jersey och Öspelen. Spelsäsong inleddes i mitten på april
med träningsläger till England för vårt Öspelslag kompletterat med några elitjuniorer. Fokus för lägret
låg på att spela och träna mycket och lära sig att tävla mot andra i matchspel. Ungdomarna fick bl.a.
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möjlighet att spela match mot ett engelskt juniorlag två gånger under resan med lyckat resultat i
form av två segrar.
Öspelen 2015 spelades på Jersey den 27 juni-3 juli 2015. Till Öspelen skickade vi denna gång 7 spelare, 4
herrar och 3 damer. Johan Lindholm, Jonathan Mörn, Sebastian Lindman och Nicholas Blomqvist
samt Emma Lindman, Emma Engkvist och Sussi Ojala.
Resultat – Herrar
Tom Harris från Isle of Wight vann med totalresultatet 280 slag (70-73-71-66). Sebastian Lindman slutade
på en 16:de plats med totalresultatet 303 slag (75-76-76-76), Johan Lindholm slutade på en delad 18:de
plats med totalresultatet 304 slag (78-76-73-77), Jonathan Mörn slutade på en 26:te plats med
totalresultatet 315 slag (80-81-78-76) och Nicholas Blomqvist slutade på en delad 33:dje plats med
totalresultatet 334 slag (89-79-81-85). I lagtävlingen slutade herrarna på en 6:te plats med totalt 920 slag.
Isle of Man vann lagtävlingen för herrar med 862 poäng.
Resultat – Damer
Aimee Ponte från Guernsey vann med totalresultatet 303 slag (75-77-77-74). Emma Lindman slutade på
en 4:de plats med resultatet 317 slag (78-87-75-77). Hon var endast 3 slag från en bronspeng. Susann
Ojala slutade på en 25:te plats med totalresultatet 372 slag (87-94-93-98) och Emma Engqvist slutade på
en 31:ta plats med totalresultatet 393 slag (91-104-91-107). I lagtävlingen slutade damerna på en 7:de
plats med totalt 1082 slag. Jersey vann lagtävlingen för damer med 953 slag.

I år vi haft totalt 4 Elitspelare (över 21 år) - Jonas Haglund, Sebastian Lindman, Jonathan Mörn &
Nicholas Blomqvist som fortsätter att satsa på elitnivå, samt spelar på borta plan i olika tourer runt
om i Norden och spelar både Elitrundan & Årets Golfare. Alla tränar regelbundet på egen hand och
tillsammans med sina tränare.
Jonas Haglund spelar som professionell golfspelare och har i år spelat 22 tävlingar på Nordic Golf
League (NGL). Jonas har haft sin mest framgångsrikt golfsäsong hittills i sin golfkarriär. Som bäst har
Jonas Haglund en 3-placering i Master Promo Championship. Han har i år en snittscore om 73,36 Han
har i år som bästa score noterat 66 (-6). Jonas har tagit in 62 placeringar under 2015 och är nu rankad
som nummer 48 i Norden. Han är även rankad som 13 bästa finska professionella golfspelare i
världen. I år fick Jonas dessutom sina första världsranking poäng och som bäst låg han på 1259 plats i
världen. Jonas träna året om och ha tränat i USA & Spanien under lågsäsong 2015.
Sebastian Lindman har spelat på 17 tävlingar, 5 på NGL (Nordic Golf League) Övriga tourer som
Sebastian deltagit i är Audi Finnish Tour, Nordea Tour och Future Series Tour samt tre kvaltävlingar
till Nordic League (steg 1 & 2) och FT kval. I ovanstående tourer har han deltagit i bl.a. följande
tävlingar: Finnish Open (T43) och Finska Mästerskapen. Han ytterligare deltagit i Öspelen samt fyra
klubbtävlingar. Sebastian har klarat totalt fyra kval i Nordiska tävlingar. Som bäst har han en 2: plats
på Audi Finnish Tour Kval. Han har kategori 3f på FT nästa säsong. På Nordic Golf League Qualifying
School Final Stage, Slutade han på en 38- plats. Han har kategori 9 till nästa säsong, vilket i princip
innebär att han kan spela på samtliga Nordic Golf Leaguetävlingar under den första halvan av
säsongen. Han har i år som bästa score noterat 70 (-2) och har en snittscore om 76.37. På
hemmaplan vann han klubbmästerskapet i slag & match (vann även 2012-13) och kom på 2: plats i
Årets herrgolfare. Sebastian slutade på en 16 plats i Öspelen på Jersey.
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Jonathan Mörn har deltagit i mini tourtävlingar i Sverige, Audi Finnish tour kval, Öspelen samt 10
klubbtävlingar. Jonathan har totalt deltagit i 20 tävlingsrundor med en snittscore på 76.3. Som bäst
har han en 26-plats på Audi Finnish Tour Kval. Han har kategori 9 på FT nästa säsong. Han har i år
som bästa score noterat 71 (-1). På hemmaplan blev han delad 3:a i Klubbmästerskapet, 2:a i KM
match och 5:a i Årets Golfare. Jonathan slutade på en 26:te plats i Öspelen på Jersey. Jonathan har varit
anmäld till en del tävlingar under året men inte fått någon plats p.g.a. för låg kategori.
Nicholas Blomqvist har deltagit i tävlingar i Sverige, Öspelen samt i 5 klubbtävlingar och totalt 13
tävlingsrundor med en snittscore på 79.3. I Klubbmästerskapet blev han 5:a och han kom på en 12:e
plats i Årets golfare. Han har i år som bästa score noterat 72 (par). Nicholas har varit anmäld till en
del tävlingar under året men inte fått någon plats p.g.a. för låg kategori alt. för högt hcp.
Ålands golfklubb har ytterligare 20-25 duktiga golfspelare med lågt hcp som satsar på sin golf på
hemmaplan och som spelar tävlingar: Årets Golfare, Klubbmästarskap i slag & match samt Elitrundan.
Dessa har möjlighet att representera Åland på Öspelen men spela inte på bortaplan under ÅGK:s regi.
Dessa kallades tidigare för hemmaelit.

Elitrunda
Elit och ungdomskommittén har tagit fram ett nytt tävlingsupplägg för Elitrundan inför 2015.
Tävlingsupplägget baseras på 4 x 18 hål som skapar en tävling som liknar konceptet på tourtävlingar
där bästa resultatet efter 4 x 18 hål avgör. Rundorna delas in i olika block enligt nedan där spelarens
bästa resultat från respektive block räknas. Tävlingsupplägget öppnar upp dörren för de äldre
juniorerna att spela på Elitrundan och lära sig av de mera rutinerade golfarna i klubben. Elit- och
ungdomskommitténs förhoppning är att de äldre rutinerade golfarna även axlar sig en lärarroll och
på ett positivt sätt uppmuntrar juniorerna samt skapar trygghet ute på banan.
I Elitrundan vann Martin Forsgård med bruttoresultatet 297 slag och Christoffer Jansson vann
nettoresultatet med 283 slag. Antalet deltagare har varit i snitt 7,5 per runda, totalt har 26 spelare
ställt upp. Nedan en sammanställning av elitrundans bruttoresultat.

Bild 1. Elitrundan Bruttoresultat.
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Elitjuniorer /Äldre Juniorer
Vi inledde säsongen med endast en elitjunior, däremot är flera av våra äldre juniorer på väg in i
elitgruppen. Elitjuniorerna/äldre juniorer har tränat och spelat aktivt under säsongen. De som har
velat har haft möjlighet att ansluta sig till juniorträningarna och speciellt under
uppbyggnadssäsongen var våra elitjuniorer/äldre juniorer goda förebilder på gruppträningarna.
Emma Lindman är vår elitjunior. Emma har i år haft ett späckat program med deltagande i Alue Tour,
FJT, Audi Finnish Tour, Öspelen och klubbtävlingar på Ålands Golfklubb. Året har även varit hennes
mest framgångsrika hittills. Emma har spelat endast 2 tävlingar på Alue tour men är ändå rankad som
4:a totalt. Hon vann båda tävlingarna hon deltog i med bra marginal, den ena med hela 18 slag.
Emma har spelat 10 tävlingar på Finnair Junior tour, den högsta riksomfattande touren för juniorer
med en klass upp till 21 år. Hon har spelat extremt stabilt och haft topp 10 placeringar i samtliga
tävlingar, sex ”topp 5”, en tredje plats och en vinst - hennes första på nationell nivå. Emma är nu
rankad som sjätte bästa junior i Finland, vilket är hela 56 placeringar bättre än under 2014. Emma har
även spelat på en Audi Finnish Tour (Finnish Golf tour) golf tävling, den högsta nationella touren för
damer och slutade på en 16:de plats. Emma har representerat Åland i Öspelen på Jersey, i vilken hon
slutade på en fjärde plats. Emma har vunnit både klubbmästerskap och titeln ”Årets damgolfare” fyra
år i rad (2012-2015). Hon har ytterligare sänkt sitt hcp med hela 60%, från 3.7 till 1.5
Totalt har 6 äldre juniorer spelat på de finländska juniortourerna. Gruppen äldre juniorer är träningsoch tävlingsvilliga 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. De som spelat är Emma Engkvist, Hampus Nordin, Eric Branér, Tobias Sjöstrand, Dennis
Helén och Tim Strandell. Våra juniorer har deltagit i Aluetour tävlingar & Finnair Junior tour på
fastlandet och några framskjutna placeringar har det blivit.
Bland pojkarna tävlade Erik Branér mest med 8 tävlingar i Finland. Han är rankad 6:a plats på Alue
tour väst Order of merit med 166.70 poäng på 6 tävlingar, med bästa placeringar T2:a (AT 3) och T4:a
plats (AT 4). Tobias Sjöstrand slutade på 36 plats med 56.38 poäng på 5 tävlingar, bästa placering T11
(AT4). Hampus Nordin slutade 39 plats med 50.50 poäng på 5 tävlingar, bästa placering T13 (AT5).
Tim Standell slutade på 69 plats med 10 poäng på 3 tävlingar bästa placering T25 (AT3). Tim spelar
också tävlingar in Sverige. Dennis Helén slutade på 79 plats med 5.5 poäng på 1 tävlingar bästa
placering T30 (AT3) Exepetionellt är att samtliga spelare att deltog i Alue tour tog poäng.
Erik Branér även spelat 3 tävlingar på Finnair Junior tour, den högsta riksomfattande touren för
juniorer med en klass upp till 21 år. Erik slutade på T203 plats. Bästa placering T45 (FJT 7) Eric vann
Junior KM och 9:a platts på Arets golfare
Bland flickorna tävlade Emma Engqvist 2 tävlingar i Finland på Alutour väst. Emma hade en 5:a
placering och en 4:a placeringar som bästa resultat. Emma slutade 12:a plats på Order of Merit
Emma kan dessutom 2: a plats i KM match och 3:a på Arets golfare
Sex juniorer deltog i Junior klubbmästerskapen. Erik Branér vann med resultat 78 78, Hampus Nordin
blev tvåa och Tobias Sjöstrand slutade på en tredje plats.
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Juniorer, Miniorer & Golfäventyret
2015 har vi fortsatt att vidareutveckla 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 2 ggr per vecka med fokus på spelträning (närspel,
längdkontroll, puttning osv.) och spel på banorna. Från maj-augusti startade vi även gruppen
Golfäventyret, för barn utan grönt kort. Träning sker på Prinsessan, där vi bygger olika banor vid vilka
man kan träna olika golfslag samt lära sig regler och säkerhet på ett roligt och lekfullt sätt. Alla barn ges en
mängd olika utmaningar och varje gång de klarat en utmaning får de en stjärna i sitt personliga
Golfäventyrhäfte. Upplägget planeras att omfatta även knattegolfen under 2016.
Felix Holmberg är 10år och är vår enda minior som spela på Tsemppitouren, touren är en
distriktstour och ÅGK deltar i den västra zonen. Det är easy 9 (9hål), easy 18 (18 hål), P12 och P15
årsklass. Felix är rankad 17:a plats på Order of merit (P12 årsklass) med 26 poäng på 2 tävlingar,
bästa placering 8:a plats med 98 slag (TT 5)

Eckerö Linjen Junior Tour
Juniorerna deltog i Eckerö Linjen Junior Tours 8 deltävlingar för alla åldrar (0-21). Slutsegrare på
rankingen blev Hampus Nordin med 92 rankingpoäng. På andra plats kom Dennis Helén med 89 poäng
och på tredje plats kom Tobias Sjöstrand med 86 poäng. Totalt har 13 juniorer deltagit i Eckerö Linjen
Junior Tours deltävlingar under säsongen. Touren har haft totalt 41 besök på 8 deltävlingar, vilket ger ett
snitt på 5,1 deltagare per gång.

Bild 2. Pristagarna i Eckerölinjen Junior Tour från v. Hampus Nordin, Dennis Helén och Tobias

Sjöstrand
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Vi har också haft följande planerade verksamheter: mini läger och talka i april, kickoff i maj,
Juniorläger i juni samt säsongsavslutning i oktober i form av scrambletävling på slottsbanan med
prisutdelning och mat.
I år har 44 juniorer/miniorer deltagit aktivt i ovanstående verksamhet. Vi har samlats 193 gånger och
totalt har 1489 unika träningar/tävlingar genomförts av våra aktiva juniorer och miniorer. Vi har
också deltagit i skolevenemang och skolidrottsdagar under våren och hösten.

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 43 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 + hjälpledare. På
vintern, januari till april, har en grupp haft träning i Vikingahallen. På våren gjorde knattarna en
utflykt till Leos Lekland i Sverige och en egen knatteavslutning hölls i oktober.

Bild 3. Knattarna läsa greenen
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Stipendier
Följande spelare premierades för sina insatser under 2015:
Dam: Emma Lindman
Herr: Jonas Haglund
Flickjunior: Linn Lindström/ Rebecka Ingvars
Pojkjunior: Erik Branér
Aktivitetsstipendier: Tobias Sjöstrand, Hampus Nordin, David Karlsson & Axel Karlsson
Årets ”Most improved player”: Emma Lindman som sänkt sitt hcp från 3.5 till 1,5 dvs en sänkning
med 60 %

Kommittén
Under 2015 har Elit och Ungdomskommittén haft möte 7 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 2015 bestod av Jonny Lindman, Jocke Nyberg,
Stefan Öfverström (ordf.) Maria Gustafsson, Patrik Franklin och Tomas Storgård. Chris Waldron har
deltagit som idrottsledare. Inför 2016 stiger Stefan Öfverström (ordf) och Tomas Storgård av
kommittén och vi andra passar på att tacka för insatsen och samtidigt välkomnar vi Patrik Blomberg
Christer Nordin, Marcus Polviander & Annelie Karlberg som nya medlemmar till kommittén.
Kommittén vill också tacka alla sponsorer av elit- och ungdomsverksamheten och övriga
samarbetsparter.
Vi ser fram emot en ny spännande säsong!

Bild 4. Juniorläger till England
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