
Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2012 

 
TK har bestått av ordförande Lena Arvidsson, Anki Melin, Johan Boman, Jörgen Jonsson, 
Anette Orav och Petter Hägglund. Gun Nilsson har varit kontaktperson i styrelsen. 
 
Årets stora utmaning var utan tvekan RM H65, 12-14 juli. Planeringen av RM startade redan i 
februari 2011 med arrangerande klubbar i de tre distrikten Ångermanland, Jämtland-Härjedalen 
och Medelpad. På Puttom startade planeringen vid några möten med nyckelpersoner våren 2012. 
Anmälningarna flöt in utan problem och som mest var över 80 spelare anmälda. Av dessa kom så 
75 spelare till start. Klubben har fått idel lovord från spelarna och deras medföljande och många 
menade att arrangemanget var ett av de bästa de varit med på. TK riktar ett stort och varmt tack 
till alla funktionärer som gjorde det här arrangemanget till den härliga golffest det blev. 
Avslutningen dag 3 blev dramatisk med särspel som Janne Björnsson slutligen avgjorde på hål 3.  
 
I övrigt kan vi återigen lägga en tävlingssäsong med ett varierat tävlingsprogram till 
handlingarna. Antalet tävlingsdeltagare har dock varit något lägre, något vi måste ta tag i inför 
kommande säsong. Tävlingsledare och funktionärer har jobbat med allt från anmälningslistor och 
lottning till scoreboardsarbete och prisutdelningar. Ja det är många som bidragit till att 
golftävlingarna på Puttom håller hög kvalité. Förutom KM och ”Tisdags” har det genomförts 22 
klubbtävlingar, 7 par-, 13 singel- och 2 scramble-tävlingar. Tävlingen ”Ett slag” inbringade  
5000 kr som oavkortat gått till Cancerfonden. Årets DM spelades på Puttom och samtliga 
klassegrar togs hem av Puttomspelare. 
 
Vi vill gratulera klubben till den fjärde segern i rad i Femslaget och för den femte segern i följd i 
Stadskampen mot Veckefjärden.  
 
TK vill slutligen framföra ett varmt tack till sponsorer, tävlingsdeltagare, tävlingsfunktionärer 
samt klubbens ban- och kanslipersonal, shop och restaurang för god samverkan under säsongen. 
 
 

 

KM 2012    DM 2012 
 
Damer Nicole Königsson  Damer Nicole Königsson 

Herrar  Johan Boman  Herrar Tobias Nordin 
 

D35 Gunnel Engman  D35 Susanne Rylander 

H21 Adam Eidenwall   H21 Martin Riis 

H35 Niclas Lindberg  H35 Michael Lindroth 

H45       ---------   H45 Ulf Westman 

H55 Bengt Karlsson  H55 Stefan Mattfolk 

H65 Jonas Edblom  H65 Jonas Edblom 

H Fs Bengt Karlsson/ 
Thomas Wästlund 

 

 



Damkommitténs verksamhetsberättelse 2012 

 
Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, 
Marie Nordgren samt Ulrika Engfors-Holmbom.  
 
Den 26 maj gick årets startskott för damerna med den populära avrostningen, ca 60 glada, pigga, 
välklädda damer samlades även i år för att ta emot alla goda råd av Petter Hägglund, Martin Riis 
och Tobias Nordin. Även i år fick vi ha en modevisning vilket vi alla uppskattar väldigt mycket. 
Ett stort tack till Mindy på Mattfolk Golf för lån av kläder och tack till tjejerna som troget ställer 
upp för modellandet. Vi hoppas få ha den med igen nästa år.  
 
Den 30 maj startade vi med årets första tävling, en nybörjarspecial där vi spelade 9 hål scramble 
för att alla nya som gamla damgolfare skulle få en chans att testa på svingen.  
Totalt har vi i år haft 9 organiserade tävlingar med olika spelformer inkl. Grabbgolfen + 
matchspelet mot Veckefjärden. 186 startande totalt under sommaren.  
 
I år på den som alltid lika populära Grabbgolfen hade vi bjudit in coverbandet Blow your Cover. 
Naturligtvis hade Ulf & Annico lyckats trolla fram en jättegod grillbuffé till alla oss som 
stannade kvar eller dök upp lite senare. Tävlingen spelades i år av 38 par i ett lite varierande 
väder men efter en störtskur under middagen så kunde vi avsluta kvällen med de allra rivigaste 
låtarna inne i gärdsgår´n.  
 
I år spelades matchspelet mot Veckes damer på Veckefjärden igen. Denna gång var vi 14 par 
som gjorde upp om den prestigefyllda bucklan. Tyvärr så fick vi se oss besegrade. Vi hoppas på 
flera nya tävlande som kan hjälpa oss att ta tillbaka bucklan nästa år.  
 
Måndagsträningarna har även i år haft två tider med mixträning. Även i år dras vi med färre 
deltagare. Bra träning för de som var där men vi hoppas naturligtvis att det ordnar upp sig och att 
ni kommer igen nästa år. Stort tack till Petter och hans hjälptränare Martin och Tobias.  
 
Vi i damkommittén är alltid oerhört tacksamma om Ni vill ge oss förslag på nya eller annorlunda 
tävlingar för att vi till nästa år kan sikta mot fler tävlande. Ta i så fall kontakt med någon från 
damkommittén så kan vi fundera under vinterhalvåret.  
 
Årets ”Hemliga resa” gick i år till Sundsvall med spel på deras otroligt fina bana i Stocksund i 
dagarna två. Även i år var intresset stort och allesammans fick en kanontrevlig helg.  
Boendet på Hotell Ibiz eller numera Scandic Centrum var toppen och den service vi fick helt 
ypperlig som vanligt. Vi ses nästa höst!  
 
Även i år skänktes en vackert graverad vas ”Årets Puttomdam” av Ulla Hörnfeldt som i år gick 
till Anette Orav för hennes alltid lika stora engagemang på vår älskade bana Puttom. Grattis!  
 
Vi vill tacka alla som har skänkt priser. Ett stort tack även till Stefan Mattfolk med personal i 
shopen för den service de alltid ger oss. Restaurangen med Ulf & Annico i spetsen ska ha ett 
stort tack för den otroligt goda maten och fina servicen, kansliet med Anette Orav i spetsen för 
all övrig hjälp samt Petter, Tobias och Martin som hjälper till på våra måndagsträningar förstås.  
Sist men absolut inte minst all banpersonal med Bengt Karlsson i spetsen för den alltid så fina 
banan.  
 
Damerna i kommittén genom  
Åsa Bergström 
 
 
 



Juniorkommitténs verksamhetsberättelse 2012 
 
Kommittén har 2012 bestått av ordförande Thomas Henriksson, Tore Gidlund, Magnus Eriksson 
och Petter Hägglund. 
 
Säsongen startade med att Ångermanlands Golfdistriktsförbund arrangerade ett juniorläger på 
Puttom och Veckefjärden 1-3 juni. Där deltog juniorer från Ångermanlands fem klubbar men 
också från Jämtland/Härjedalen och Medelpad, totalt 32 st. Vi hade uppskattad hjälp av två 
coacher från Svenska Golfförbundet, Peter Östlund och Ronnie Andersson. 
 
Veckan innan midsommar hade vi ett eget Skandia Cup-läger i tre dagar. Där deltog 15 juniorer, 
vilket tyvärr var något färre än väntat. 
 
Totalt har ca 60 juniorer deltagit i träning under säsongen. Dessa är fördelade på ca 45 i åldrarna 
4-12 år och 15 i åldrarna 13-21 år. Den främsta målsättningen med årets träning för de yngre 
juniorerna, har varit att ha en tydligare plan för att de ska få komma ut och spela på banan.  
Detta har gett goda resultat och det arbetet fortsätter kommande år. 
 
När det gäller tävlingar har utbudet drastiskt ökat med den nya Skandia Distrikt Future Tour och 
den nygamla Västernorrlands Golf Tour. Där har våra juniorer deltagit flitigt och dessutom 
mycket framgångsrikt. Matti Rantala vann deltävlingen av Skandia Distrikt Future Tour på 
Storsjöbygdens GK och Pontus Bylund vann deltävlingen på Sollefteå GK. Dessa två blev också 
etta och tvåa på finaltävlingen på Hussborg GK, med Matti som vinnare.  
På Västernorrlands Golf Tour, där även vuxna deltar, hade våra juniorer också flera fina 
placeringar. 
 
I den rikstäckande, stora juniortävlingen Skandia Cup lyckades Elin Eriksson och Matti Rantala 
kvalificera sig hela vägen till riksfinalen som i år spelades på Veckefjärdens GC. 
 
Den nya ”Puttombussen” blev ett lyft och har redan rullat på bra. Vi vill ge en stor eloge till de 
föräldrar som ställer upp som ledare och chaufförer. 
 
Ett distriktslag, kallat Team Ångermanland, har i höst startats med för närvarande 18 deltagare 
från fyra av fem klubbar i distriktet. Där är huvudmålet är att erbjuda fler träningstillfällen för de 
som verkligen vill satsa på golfen. 
 
Vi tackar för den här säsongen och laddar för en ännu bättre, sommaren 2013! 
 
/Juniorkommittén 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Seniors verksamhetsberättelse 2012  

 
Återigen har en fin ”Seniors”-golfsäsong genomförts på vårt omtyckta Puttom. 
 
Trots alla synpunkter på årets sommarväder så har vi kunnat samlas på torsdagarna till fina 
sammankomster med fin golf och bra resultat. De flesta dagarna med över 40 deltagare och 
någon dag över 60. Vi har fått många lovord för genomförandet med priser på varje tävling 
samt de specialtävlingar som varit inlagda.  
 
Vi vill tacka vår banpersonal med Bengt i spetsen som på ett utomordentligt sätt ser till att vår 
bana håller hög klass. Ett stort tack även till Anette, Maud, Petter m.fl. som hjälpt oss på 
kansliet. Ett stort tack även till våra sponsorer;  ICA-kvantum, ERA mäklarbyrå och 
Mäklarhuset. 
 
I 5 – 5 matchen mot Veckefjärden nådde vi inte riktigt samma fina resultat som 2011 men 
kommer tillbaka 2013 med revanschlusta. 
 
Mellannorrlänska seniorserien genomförde vi på ett bra sätt och hamnade på andra plats. 
 
Nästa år kommer vi tillbaka med många nya idéer och hoppas självklart få 
se er alla + många nya ”SENIORS”.  
 
Seniorkommittéen med Tore, Göran, Bo, Jan-Erik 
 
/ Än är livet inte slut. Så passa på och njut / 

 


