
VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2014 

Medlemskommittén 
Vi startade upp säsongen innan banan öppnade med ett möte där representanter från de flesta 
andra kommittéerna deltog. Vi bestämde bland annat att starta upp en aktivitet kring 
hålvärdsskap, en satsning som direkt har gett effekt på banans kvalitet. Frivilliga fick anmäla 
sig via hemsidan och dessa ideella krafter har sedan placerats ut på olika hål. I dagsläget har 
nästan alla hål en eller flera hålvärdar där många har fått en grundkurs av våra greenkeepers i 
banskötsel. Exempel på insatser man gjort under sommaren:  
Slyröjning, stamkvistning efter sjökanten på hål 13, skärning av bunkerkanter på ett flertal 
hål, borttagning av groblad på foregreen och greener, reparation av tees och identifiering av 
större åtgärder på sikt. Medlemskommittén vill tacka alla för fantastiska insatser!  
 
Markus Sandin 
 

Anläggningskommitté – trivsel 
Medlemmar i kommittén 
Margareta Tjernström, Maud Lindström, Gunnel Engman, Hans Nordlund och Margit 
Danielsson, sammankallande. 
 
Kommittén har haft ett sammanträde och flera tillfällen till samtal på banan under sommaren. 
Under vintern har Hans gjort det trivsamt i restaurangen med ny hörna och upprustning av 
serveringsdisk. 
 Kommittén beslöt om inköp av nya dukar som klipptes till och lades in i TV rummen och 
restaurangen. Tavlor som skänkts av Markus Sandin har satts upp i det nedre TV rummet. 
De befintliga tavlorna skall användas  i hallen eller annat utrymme. 
Kommittén har deltagit i vårstädning och erbjudit sig att hjälpa till med ogräsrensning under 
sommaren liksom vid höststädningen. 
 
Margit Danielsson 
 

Damkommittén  
Kommittén har i år bestått av ordförande Åsa Bergström, Susanne Rylander, Ulla Hörnfeldt, 
Marie Nordgren och Birgitta Åström 
 
Denna sommar kommer väl att gå till historien som den varmaste i mannaminne. 
Sommaren startades som vanligt med en rekordtidig avrostning den 24 maj. Det var över 60 
kvinnor som fick tips och golfråd inför kommande säsong. Pro Petter Hägglund hade även i år 
hjälp av Pontus Bylund och Tobias Nordin. Tyvärr blev det ingen modevisning i år. Synd 
tycker vi alla, även mannekängerna..  
Under säsongen har 14 damtävlingar spelats i kommitténs regi inklusive den omåttligt 
populära Grabbgolfen som i år gästades av Kung Bore.  
Totalt har det varit ca 76 olika damer som spelat, totalt 252 startande under de 12 tävlingarna 
som damkommittén anordnat (Grabbgolfen inte inräknad) under perioden 30 maj till och med 
den 27 september. Till avslutningen Riojagolfen den 27 september kom glädjande nog 
dessutom 27 spelsugna tjejer. Troligen lockade Ullas svampsoppa. 



 
Kort resumé av några tävlingar: 
Matchspelet mot Veckefjärdens damer blev även i år oavgjort.   
Grabbgolfen spelades av 35 par. ”Freddes” stod för grillbuffén och trubaduren Kung Bore 
gästade oss igen och stod för underhållningen.  
Scramble-tävlingar över nio hål har uppskattats. Där lagen mixats ihop av att en låg, mellan 
och höghandikappat tävlat tillsammans. 
Rosa Bandet-tävlingen drog in 4720 kr. I år utmanade vi även killarna som spelade 
”Mustaschkampen” De var lite fler men lyckades inte dra in lika mycket pengar. Deras 
insamling gick till Prostatacancerforskningen med 3590 kr. 
Roijagolfen anordnades den 27 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, primerades med 
presentkort i Mattfolks golfshop.  
Årets ”Hemliga resa” gick i år till Timrå med spel på Timrå GK i två dagar, med övernattning 
på Söråkers Herrgård. I år var det tyvärr bara 16 damer som följde med på resan.  
Även i år skänktes den graverade vasen ”Årets Puttomdam” av Ulla Hörnfeldt. I år gick vasen 
till Gunnel Åkerlund, med motiveringen från Ulla att ”hon är en oerhört aktiv och omtyckt 
golfare som på ett mycket trevligt sätt gärna delar med sig av sina kunskaper om golf som hon 
samlat på sig under många år som medlem på Puttom. 
 
Damerna i kommittén genom 
Åsa Bergström  
 

Tävlingskommittén  
Vi som jobbat i TK 2014 är Jörgen Jonsson ordförande, Anki Melin, Marcus 
Bergström, Anette Orav och Petter Hägglund. Gun Nilsson har varit kontaktperson i 
styrelsen. 
 
TK har som brukligt planerat, sammanställt och genomfört klubbens 
tävlingsverksamhet. Att möta klubbens/medlemmarnas behov, önskningar och 
förväntningar på tävlingsverksamheten genom att behålla delar av det traditionella i 
kombination med nytänkande och utveckling har präglat vårt arbete. Målet har varit 
att få till en välplanerad och mångsidig tävlingsverksamhet och det känns mycket 
positiv att allt fler av våra nya medlemmar deltar i klubbtävlingarna.  
Antalet tävlingsdeltagare har varit högt och tävlingarna har genomförts på ett professionellt 
sätt. Vi har haft en fantastisk säsong och banan har återigen hållit mycket hög klass. 
Tävlingsledare och funktionärer har jobbat med allt från anmälningslistor och lottning till 
scoreboardsarbete och prisutdelningar. Information om tävlingarna har funnits på hemsidan 
och på Puttoms anslagstavlor. 
Förutom KM, Seniors och Damtävlingar så har det genomförts 27 klubbtävlingar, 13 
partävlingar och 14 singeltävlingar. Klubben arrangerade den 18-19 juli Seriespel för Div 2 
Herrar Norra, med deltagande lag från Boden i norr till Öjestrand i söder, och arrangemanget 
lovordades av deltagande lag. Bland nyheterna i år kan nämnas Gröngölingen, en tävling över 
9 hål som riktat sig till våra nybörjare, samt PGT, Puttom Golf Tour, en scratchtävling som 
vänt sig till de mer rutinerade spelarna. Flest antal startande (singeltävlingar) hade Femslaget 
100 st, tätt följd av Volkswagen Masters med 91 st. I ÖA-golfen startade 64 lag och Scramble 
för fyra lockade hela 44 fyrmannalag (176 personer). Onsdagstävlingarna spelades under 17 



onsdagar. Viktor Ödling-Åström vann Säsongseclectic och Tobias Nordin tog hem årets 
Order of Merit. 
 
TK vill framföra ett varmt tack till sponsorer, tävlingsdeltagare, tävlingsfunktionärer samt 
klubbens ban- och kanslipersonal och restaurang för god samverkan under säsongen. 
 
Årets klubbmästare: 
 
Damer Jenny Loberg 173 slag 36 hål 
Herrar  Pontus Bylund 211 slag 54 hål 
  
D 35 Ann-Christin Melin 136 slag  27 hål 
D 60 Margit Danielsson  90 slag  18 hål 
H 21 Pontus Bylund 141 slag 36 hål 
H 35 Petter Hägglund 148 slag 36 hål 
H 45 Jan Enström,  162 slag 36 hål 
H 55 Per-Åke Sundqvist 123 slag 27 hål 
H 65 Stefan Mattfolk  86 slag 18 hål 
 
H Fs Mikael Jonsson 117 slag 27 hål 

Peter Selin  
 

Seniorkommittén 
Kommittén har 2014 bestått av ordförande Tore Salander, Göran Ögren, P G Persson och  
Jan-Erik Näslund.  
 
En fantastisk golfsäsong är till ända. 
Vi har i år haft 18 seniors-dagar varav 16 med solsken. 
Vi har haft 891 startande vilket ger ett genomsnitt av 49,5/dag. 
Antal deltagare från Puttom: 104 st. Greenfeestarter: 139 st. 
Vi tackar alla som troget ställt upp. 
Ett stort tack vill vi även ge våra sponsorer ICA-Kvantum och EKO-Bostäder 
Ett stort tack går även till följande; Anette, Petter, Maud och Tobias som  
hjälpt oss med resultatlistor och mycket annat. 
Även banpersonalen med Bengt i spetsen, samt restaurangen förtjänar ett stort tack. 
Vi hoppas på återseende nästa år. 
 
/Tore, Göran, P G, Jan-Erik 

Juniorkommittén 
Kommittén har bestått av ordförande Seppo Rantala, Magnus Eriksson, Tore Gidlund och 
Petter Hägglund. 
Först skulle vi vilja tacka våra juniortränare som tagit hand om våra ungdomar på ett ypperligt 
sätt. Vi skulle även vilja tacka klubben som gett oss möjligheten att åka landet runt och delta 
på tävlingar. Under säsongen har ca 50 ungdomar i olika åldrar deltagit på träningar samt 
tävlat på olika nivåer. För de yngre har det ordnats läger samt tävlingar på hemmaklubben. En 
del tjejer har deltagit i ”Tjejsatsningen”och haft möjlighet att få extra träning och möjligheten 
att lära känna och träna med andra tjejer inom ÅGF. 



Våra äldre juniorer har åkt landet runt och spelat Skandia Tour på regional-, riks- och elitnivå. 
Vi lyckades ta hem pojk- och flickklassen på Skandia Tour regional på Timrå GK genom 
Evelina Gulliksson och Matti Rantala. Elin Eriksson har spelat Skandia Cup riksfinal och 
placerat sig bra. Elin lyckades även vinna Skandia Distrikt Tour finalen på Hussborg GK. 
Vi hade vinnare både på herr- och damsidan när VGT-finalerna avgjordes. Martin Lindgren 
vann herrklassen och Jenny Loberg vann damklassen. 
I övrigt kan vi nämna Pontus Bylunds vinst på KM. Med rundorna 73-68-70 så vann han 
herrklassen på fem slag under par!! Jenny Loberg vann Damklassen. 
Under säsongen har det presterats mycket bra juniorgolf både från yngre och äldre talanger. 
Vi i kommittén skulle vilja tacka alla föräldrar samt övrig personal som ställt upp för våra 
ungdomar så att de haft möjligheten att utveckla sitt golfspel. Nu tar vi nya tag mot säsong 
2015 och förhoppningsvis får vi in ännu fler ungdomar i vår verksamhet. 
 
/Juniorkommittén 

Pron summerar 
Golfsäsongen 2014 började med vinterträning i Nolaskolans Spegelsal och många 
medlemmar tog chansen att rosta av svingen. Utomhusträningen kom igång i slutet av april 
och banan öppnade 20 maj. Tobias Nordin förstärkte som tränare från mitten av maj och han 
gjorde som vanligt ett grymt bra jobb. 
Måndagsträningarna har varit välfyllda och där har Tobias vid två tillfällen kört ett uppskattat 
rörlighetspass. 
Vi hade ett par nykomlingar i tävlingsprogrammet i form av Gröngölingen och Puttom 
Golftour. Båda efter idéer från medlemmar. Karl Ingberg föreslog Gröngölingen och Jörgen 
Jonsson stod för PGT. Tack för dessa utmärkta initiativ! 
Puttom Golftour vanns totalt av Elin Eriksson på damsidan och Tobias Nordin på herrsidan. 
Västernorrlands Golftour vanns av Puttomjuniorerna Martin Lindgren på herrsidan och Jenny 
Loberg på damsidan. 
En som hade en minst sagt häftig säsong var Peter Selin. Hole in One på femman 26 augusti 
följdes av en Albatross på hål 14 två dagar senare!  
Med risk för att jag glömmer några fantastiska resultat under säsongen, vill jag i alla fall 
nämna några sällskapsronder som varit hyfsade; Tobias Nordin och Peter Selin smällde i 
varsina 66:or och James Gidlund en 68:a. Men det kanske mest imponerande spelet stod 
Pontus Bylund för med ronderna 73-68-70 på Klubbmästerskapen. Fem under par och en 
förkrossande seger. Dammästare blev Jenny Loberg. 
Herrarna spelade seriespel på hemmaplan och gjorde det till en början mycket bra. Efter bl.a. 
en olycklig diskvalificering för Puttom i andra foursomeronden, stod slutligen Umeå som 
seriesegrare och Puttom fick nöja sig med en tredjeplats. 
Tjejerna Elin Eriksson, Evelina Gulliksson och Jenny Loberg hade många fina resultat och 
placeringar på Skandia, VGT och PGT. Tyvärr fick vi inte ihop ett damlag till seriespelet, 
men tar nya tag till 2015. 
Även i år har intresset för att börja spela golf varit stort. Drygt 90 nya golfare har gått Grönt 
kort-kursen. Jättekul att träffa er allihop och hoppas att ni fortsätter med den här skumma 
sporten!  
Tack till alla medlemmar, gäster och personal för en härlig säsong! 
 
/Petter Hägglund 


