
Damkommitténs verksamhetsberättelse 2013 
  
Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt,  
Marie Nordgren och Ulrika Engfors Holmbom.  
  
Året inleddes med avrostningen den 1 juni. Det var över 60 kvinnor som fick tips och golfråd  
inför kommande säsong. Pro Petter Hägglund hade i år hjälp av Stefan Mattfolk, Pontus  
Bylund och Tobias Nordin. Modevisning med golfkläder som Mindy Mattfolk utlånat till  
damkommittén visades upp även i år.  
  
Under säsongen har 12 damtävlingar spelats i kommitténs regi. I år har det varit  
fokus på att få så många damer som möjligt att våga vara med och spela. För att  
locka fler att delta, använde vi oss i år av utdelande av poäng vid deltagande. Om  
det var 18 damer som tävlade fick vinnaren 18 poäng, tvåan 17 och sen, i fallande  
skala, delades poäng ut till alla deltagare.  
  
I år valde vi i damkommittén att lägga tävlingarna på tisdagar (istället för onsdagar som det  
varit tidigare år). Detta för att kunna ge möjlighet till att delta på Veckefjärdens damtävlingar  
som är förlagda till onsdagar. Vi valde också att förlägga tiden lite senare och istället spela  
färre hål än 18. Totalt har det varit 235 starter som 71 olika damer deltagit i, under de 12  
tävlingarna som damkommittén anordnat (Grabbgolfen inräknad) under perioden 7 juni till  
och med den 28 september.  
  
Kort resumé av några tävlingar:  

• Matchspelet mot Veckefjärdens damer blev oavgjort 3-3.  
• Grabbgolfen spelades av 38 par. ”Freddes” stod för grillbuffén och trubaduren Jonas 

Agebjörn stod för underhållningen.  
• Scramble-tävlingar över nio hål har uppskattats. Där lagen mixats ihop av att en låg-, 

mellan- och höghandikappad tävlat tillsammans.  
• Rosa Bandet-tävlingen drog in ungefär 3400 kronor.  
• Riojagolfen anordnades den 28 september, med Ullas svampsoppa efter nio hål. Efter 

tävlingen var det prisutdelning för den enskilda tävlingen men också för säsongens 
alla tävlingar. De tio damer som samlat ihop flest poäng under säsongen, premierades 
med presentkort i Mattfolks golfshop.  

  
Årets ”Hemliga resa” gick i år till Sollefteå med spel i Österforse, Långsele i två dagar, med  
övernattning och spa på Hallstaberget. I år var det 23 damer som följde med på resan.  
  
Även i år skänktes den graverade vasen ”Årets Puttomdam” av Ulla Hörnfeldt. I år gick vasen 
till Ulrika Engfors Holmbom, med motiveringen från Ulla att ”hon alltid är på banan, sänkt 
sitt handikapp från 22,9 till 18,0 under säsongen och för att hon vågat smaka Ullas 
svampsoppa”.  
  
Damerna i kommittén genom  
Ulrika Engfors Holmbom  
 
 
 



Seniorkommitténs verksamhetsberättelse 2013 
 
Kommittén har i år, liksom flera år tillbaka bestått av ordf. Tore Salander, Bo Lundvik,  
Jan-Erik Näslund, och Göran Ögren. 
 
Säsongen startade för vår del vecka 20, då det under fyra dagar målades och byttes bräder på 
juniorstugan, bänkar reparerades, ”Härbret” målades och dess entrétak fick en ansiktslyftning. 
 
Torsdagen 16 maj träffades ett 20-tal seniorer till en upptaktsträff för planering av årets 
seniortävlingar. Beslutades att från det år man fyller 70 så kan man välja att spela från rött på 
våra tävlingar. Även att genomföra några ”skojtävlingar” vilka avviker från de normala 
tävlingsreglerna. 
 
30 maj startade vi golftävlingarna, och som tidigare år var det gemensam start som gällde. 
Trivseln att samtliga träffas innan start är stor, samtidigt som vår populära prisutdelning från 
föregående tävling genomförs.  
Av planerade 17 speldagar blev en inställd på grund av ösregn. Ytterligare 2 dagar regnade 
det, men ett antal tappra gick banan runt. Under dessa speldagar var deltagarantalet i 
genomsnitt 48 st/omgång. 
Årets seniorgolf avslutades den 26 sept. Ett 30-tal samlades efter en ”skojtävling” för 
intagande av mat och prisutdelning. Totalsegrare i A-klassen blev Jonas Edblom och i  
B-klassen segrade Lars Gunnar Danielsson. Eclecticsegrare blev Sven-Olof ”Snaggen” 
Westberg.  
 
Årets 5-5 match mot Vfj vanns med stor marginal. Även i Mellannorrlänska seniorserien 
återvände bucklan tillbaka. Endast en match förlorades av fem, vilket gjorde att det blev vinst 
i årets serie. Med andra ord ett fantastiskt år för Puttoms seniorer. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Bengt med all sin personal för hela anläggningens 
skötsel, banor, byggnader med dess omgivning, till Stefan med personal i shopen för god 
service, till våra sponsorer ICA Kvantum, ERA Mäklarbyrå och Mäklarhuset. 
Vi riktar också ett stort tack till Anette, Petter och Maud för all hjälp som vi fått med bl.a. 
resultatlistor och mycket annat. Tack vare Er hjälp tycker vi i kommittén att det fungerar 
utmärkt med torsdagstävlingarna. 
 
Seniorkommittén genom  
Göran                                                                                                                                               
 



Juniorkommitténs verksamhetsberättelse 2013 
 
Kommittén har 2013 bestått av ordförande Seppo Rantala, Tore Gidlund, Magnus Eriksson, 
och Petter Hägglund. 
 
I år startades säsongen med ett träningsläger i Norrfällsviken 17-19 maj. Där deltog 16 
juniorer från distriktets fem klubbar. 
 
Totalt har ca 55 juniorer deltagit i träning under säsongen. Dessa är fördelade på ca 45 i 
åldrarna 4-12 år och 10 i åldrarna 13-21 år. Dessa har tränats av Petter Hägglund, Tobias 
Nordin, Josefin Rantala och Martin Lindgren. 
 
Juniorerna har tävlat flitigt på Skandia Tour, Västernorrlands Golf Tour, Minitouren etc., och 
framgångarna har varit många: 

• På VGT vann Jenny Loberg och Tobias Nordin dam- och herrklassen på Puttom. 
Jenny vann igen på Härnösands GK och Nicole Königsson och Matti Rantala vann på 
Timrå GK. Jenny Loberg vann damernas Order of Merit och även finalspelet. Matti 
Rantala vann herrarnas Order of Merit och där hade Puttom sex spelare på topp-tio.  

• På Skandia Distrikt Future Tour vann Jenny Loberg på Sundsvalls GK och Pontus 
Bylund tog hem titeln på både Timrå GK och Veckefjärdens GC. Pontus vann också 
Order of Merit på Skandia Distrikt Future Tour. 

• På Skandia Tour Regional och Riks gjordes också många fina resultat av Puttoms 
juniorer. Höjdpunkterna var Pontus Bylunds seger på hemmaplan i Skandia Tour 
Regional omgång 4, 3 augusti och Matti Rantalas seger på Skandia Tour Regional 
omgång 6 på Öregrunds GK, 15 september. 

• Tre Puttomspelare spelade Riksfinalen av Skandia Cup; Emelie Eriksson, Elin 
Eriksson och Matti Rantala. 

• På NVGF-touren gjorde Elin Eriksson succé och vann både på Norrmjöle GK och 
Umeå GK. 

• DM spelades på Norrfällsviken och där vann Matti Rantala Herrar 21 och blev tvåa i 
herrklassen. Elin Eriksson blev tvåa i damklassen. 

• Pontus Bylund blev klubbmästare i Herrar 21. 
• Nämnas bör också ett par fina rundor: 69 slag av Matti Rantala på Skandia Cup 

klubbkvalet på Puttom och 71 slag (-1) av Pontus Bylund på Skandia Distrikt Future 
Tour på Timrå GK. 

• För de yngsta juniorerna har vi haft två Miniläger och två Scrambletävlingar under 
sommaren plus en avslutande 4-hålsscramble i september. 
 

Puttombussen har kuskat land och rike runt och vi vill rikta ett stort tack till de föräldrar som 
ställer upp som ledare och chaufförer. 
 
Distriktslaget Team Ångermanland har genomfört sin första säsong med riktigt bra utveckling 
hos juniorerna. Satsningen fortsätter och nya deltagare kan bli aktuella. 
 
Vi tackar för den här säsongen och ser fram emot en minst lika rolig säsong 2014! 
 
/Juniorkommittén 

 
 



Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2013 
 
TK har bestått av ordförande Jörgen Jonsson, Anki Melin, Marcus Bergström, Lena 
Arvidsson, Anette Orav och Petter Hägglund. Gun Nilsson har varit kontaktperson i styrelsen. 
 
När vi nu utvärderar årets verksamhet kan vi konstatera att vi återigen genomfört 
en lyckad tävlingssäsong. Antalet tävlingsdeltagare har varit högt och tävlingarna 
har genomförts på ett professionellt sätt. Vi har haft en fantastisk säsong och 
banan har väl aldrig hållit så hög klass som i år. Tävlingsledare och funktionärer 
har jobbat med allt från anmälningslistor och lottning till scoreboardsarbete och 
prisutdelningar. Ja det är många som bidrar till att golftävlingarna på Puttom 
håller hög kvalité och lockar många deltagare. Förutom KM har det genomförts 
27 klubbtävlingar, 9 par-, 14 singel- och 4 scramble-tävlingar. Flest antal 
startande (singeltävlingar) hade Petson Open med 106 st, tätt följd av Femslaget 
100 st. I ÖA-golfen startade 72 lag och Fyrmannascramble lockade hela 42 
fyrmannalag (168 personer). Onsdagstävlingarna hade i snitt 14 deltagare och 
spelades under 17 onsdagar. Pelle Backlund vann både Säsongseclectic och Order of Merit. 
 
TK vill framföra ett varmt tack till sponsorer, tävlingsdeltagare, tävlingsfunktionärer samt 
klubbens ban- och kanslipersonal, shop och restaurang för god samverkan under säsongen. 
 
 
Årets klubbmästare: 
 
Damer Ann Holst    182 slag 36 hål 
Herrar  Pelle Backlund        215 slag 54 hål 
  
D 35 Ann Holst  182 slag  36 hål 
H 21 Pontus Bylund 151 slag 36 hål 
H 35 Petter Hägglund 156 slag 36 hål 
H 45 Ulf Westman 147 slag 36 hål 
H 55 Per-Åke Sundqvist 123 slag 27 hål 
H 65 Jonas Edblom  86 slag 18 hål 
 
H Fs Jörgen Jonsson 75 slag 

Petter Hägglund  
 

 
 
 



Pron summerar 
 
Golfsäsongen 2013 var på många sätt en av de bästa på många år. 
Den började med längdskidåkning på ett vintervackert Puttom.  
Sedan fortsatte den med en spännande golfresa till Azorerna med 15 Puttommedlemmar och 
några Veckefjärdare. 
 
Kurser och träning utomhus drog igång i början av maj och 23 maj öppnade banan. 
Under sommaren var banan så bra som jag någonsin sett den. Det var en fröjd att putta på 
snabba, jämna greener och slå bollar från fin turf på fairway. 
 
Ur ett idrottsligt perspektiv var 2013 också lyckat med framförallt fina framgångar på 
juniorsidan. Läs mer om detta i Juniorkommitténs verksamhetsberättelse. 
 
Hemma på Puttom dominerades tävlingssäsongen av Pelle Backlund. Han stod för ett gäng 
rundor under par och blev också Klubbmästare med rundorna 68-76-71, totalt ett under par. 
Damklassen vanns av Ann Holst. 
 
Serielagen hamnade båda på femte plats. Damlaget spelade Division II på Friiberghs GK och 
Herrlaget spelade Division II på Skellefteå GK. 
 
Måndagsträningarna genomfördes med två pass varje måndag i juni, juli och augusti. Här såg 
vi en ökning i antalet deltagare. I snitt var runt 25 golfare med och tränade varje vecka. 
 
Grönt kort-kurserna på våren var tidigt fulltecknade och det fortsatte under hela säsongen. 
Närmare 170 nya golfare gick kursen och många av dessa spelar redan för fullt. 
Jämförelsevis var det ungefär 50 personer som gick kursen ifjol och runt 120-140 personer 
när golfen var som hetast runt sekelskiftet. Otroligt kul att så många vill börja spela!  
Vi ska fortsättningsvis också göra vårt bästa för att ta hand om de nya spelarna så att de 
verkligen känner sig välkomna till Puttom. 
 
En personlig favorit var att få spela tävlingen Scramble för Fyra med Emilia, Hugo och Jonas. 
Tack för att jag fick lira med er! 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och all personal som bidrar till den härliga 
stämningen på Puttom. Väl mött 2014! 
 
/Petter Hägglund 
 


