Verksamhetsberättelse för Ungdomskommittén 2013.

I Ungdomskommittén har följande varit med: Mikael Berglund (tränare), Mikael Daglind, (transportbokn) Åsa
Lindgren(Rönnbäcken tour ansv), Elisabeth Johansson (Rönnbäcken tour ansv), Karina Larsson(hotell/reseansv), och
Karolina Kågström (ordf)

Kommittén har hittills haft 3 officiella möten där minnesanteckningar förts.
Säsongen startade i början av november med träning 2 ggr/vecka i inomhushallen
Från mars även en gång i veckan på Siga.
Den 7 maj hade vi kallat till ett säsongsupptaktsmöte ute på golfbanan.
Träningsstart utomhus blev den 12 maj.
Den 26 maj var det Kick off på korthålsbanan där ett 30 tal ungdomar deltog.
De äldre juniorerna hade bakat och bjöd på fika under Kickoffen.
Ett miniläger anordnades i Robertsfors i samband med nationaldagen.
4 juniorer har arbetat på klubben under sommaren som tränare/ungdomsledare.
Även denna säsong kunde restaurangen tillhandahålla en ungdomsmeny för ungd
tom 16 år.
Albin Sundkvist och Felix Malmström har gått en ungdomstränarutbildning steg 1
i Piteå.
Drygt 50 juniorer har deltagit i de olika träningsgrupperna. Mer än 10 deltagare
från knattelägret fortsatte med träning 1 g/v under resten av sommarlovet.
Några från Minimini touren fortsatte med träning en gång varannan vecka.
Rönnbäckentouren bestod av 7 deltävlingar + final med start den 6 juni och final
den 15 september. Man kunde välja spel på korthålsbanan eller 9 hål på stora
banan i B-klassen. A klassen spelade 18 hål.
Touren avslutades med stor final där alla åt Tacos tillsammans efter tävlingen
och pokaler, medaljer och priser fördelades. Tack till alla ni som skänkt priser
till finalen. Tourens B-klass vann Viktor Mannberg och A-klassen vann Felix
Salomonsson. Segrare i Korthålsmästerskapet A-klass pojkar blev Gustav
Marklund Brinell och B-klass flickor vann av Sanna Lundmark och B-klass pojkar
vann Oskar Lindkvist.
Från Skandia cup klubbkval kvalificerade sig 10 juniorer till vidare till spel i
Umeå(gruppkval)
Från gruppkvalet gick Michelle Pettersson, Henrik, Lindgren, Bobby Degerman,
Felix Salomonsson, Gustav Marklund Brinell och Viktor Daglind vidare till
regionkvalet i Piteå.
Henrik Lindgren gick vidare till Sverigefinalen i Västerås.
PGA proAMs distriktsfinal på Veckefjärden spelade Michelle Pettersson, Simon
Nygren, Felix Salomonsson tillsammans med Mikael Berglund.
Klubben kvalificerade sig till Sverigefinalen på PGA National i Malmö. Finalen
spelades av Simon Nygren, Felix Salomonsson, Sandra Kågström och Mikael
Berglund. Simon gjorde HIO på inspelet.

Vi har haft ett antal juniorer som spelat på NVGF-touren
Order of merit efter 6 deltävlingar + final för klubbens juniorer som spelat
minst 4 deltävlingar:
A klass pojkar Felix Salomonsson(21), Simon Nygren (22),
Viktor Daglind (30), Andreas Widmark (33), Henrik Lindgren (34), Niklas
Järnmark(36), Jesper Lindgren(38), Emil Johansson(39)
A klass flickor Sandra Kågström(1), Thyra Larsson (3)
B-klass Sanna Lundmark(4), Bobby Degerman (6), Gustav Marklund Brinell (8)
I samband med finalen tilldelades Sandra Kågström NVGFs nyinstiftade
ungdomsstipendium på 2000 kr Motiveringen lyder: Sandra har, med passion för golfen

och målmedvetet arbete, lyckats uppnå fina resultat under 2013. På NVGF Tour och Skandia tour
har Sandra vunnit flera segrar och varit ett föredöme gällande golfresultat, ambition,
kamratskap och etik.
Hon har också engagerat sig i fostran av nya talanger på hemmaklubben, där hennes insatser har
präglats av glädje och omtanke för unga golfare.

Sandra Kågström och Thyra Larsson har deltagit i NVGFs ungdomssatsning
spetsgruppen med läger i Skåne på påsklovet och ett läger i Umeå under
sommaren. I utvecklingsgruppen har Viktor Daglind, Felix Salomonsson och
Henrik Lindgren deltagit på ett av lägren som var i Skellefteå.

I KM vann Sandra Kågström damklassen på 79+80 efter två dagar.
Thyra Larsson blev 2a på 83+89.
Alfred Sehlstedt blev 11a i herrklassen på 123+123 efter två dagar.
Även Viktor Daglind, Emil Johansson, Felix Salomonsson och Andreas Widmark
kvalificerade sig för dag 2.
Lördagens Juniorklass Pojkar- 12 år vann Bobby Degerman,
pojkar-18 år vann Viktor Daglind. Dam – 18 vann Sandra Kågström
Sandra Kågström har i år spelat 3 deltävlingar på Skandia Regional (1.a, 5:a, 1:a)
och en deltävling på Skandia Riks.(8:a)
Thyra Larsson har spelat 1 deltävling på Skandia Regional där hon blev 3:a.
Under säsongen har verksamhetsplanen för ungdomsverksamheten blivit så gott
som klar och ska skickas till förbundets juniorkonsulent.
Vi har nu 5 juniorer som går olika gymnasieutbildningar både i Umeå och på
hemmaplan med golf på schemat.
Träningarna för kommande säsong drar igång redan i november som brukligt är.
Ett stort tack vill vi rikta till klubbens ledning och styrelse med Stephen och
Hans i spetsen som stöttat oss i vår verksamhet. Vi hoppas på ett fortsatt bra
samarbete även kommande säsonger.
Även ett stort tack till övriga som hjälpt till på olika sätt under säsongen.
Jag vill även i år passa på att tacka Mikael Berglund för det engagemang han
visat både som tränare, mentor och medlem i ungdomskommittén
/Karolina Kågström ordförande den 20 oktober 2013.

