
Ringenäs Juniortour 
sponsored by Footjoy & Titleist 

Efter tävlingsstopp och två inställda om-
gångar (pga Coronarestriktioner) star-
tade Ringenästouren i maj. 

Nyhet för i år, var att varje omgång har 
en 9-hålsklass och en 18-hålsklass. 

Order of merit, där resultatet från samt-
liga omgångar summeras fick vi en och 
samma vinnare i både brutto och netto-
klassen: Mandel Carnegård 

Stort grattis till både vinsten och  
priset — en DRIVER från Titleist 

Resultatlista OOM: https://bit.ly/RIGK_OOM 
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Säsongen 2022 
Vi tror och hoppas på att säsongen 
2022 kommer bjuda på minst lika 
många utvecklande och roliga aktivite-
ter och tävlingar för våra juniorer. 
 
- Vårträningen kommer starta upp 

vecka 4, mer information kommer i 
början av året. 

 
- Ringenäs Juniortour kommer defini-

tivt hållas, och vi håller tummarna 
för att inga omgångar blir inställda 
denna säsong. 

 
- Den 14 maj kommer första om-

gången av Teen Tour First och Hal-
landstouren hållas på Ringenäs GK. 

 
Mer info kommer fortlöpande håll  
utkik på samtliga kanaler! 

Vi avslutar ett fantastiskt år med värdefulla minnen 
och lärdomar. Det har varit ett framgångsrikt år på 
alla nivåer med fina prestationer och hög laganda. Vi 

har kämpat och lyckats hålla en positiv och kreativ inställning trots pande-
min. Vi är oerhört glada och stolta över alla våra juniorer och tränare samt 
klubb, ägare och kommittéer som ger de rätta förutsättningarna för att 
lyckas och trivas. 

Juniorkommittén vill önska alla en riktigt god jul och gott nytt år! Vi ser 
fram emot att nästa år få genomföra fler utvecklande aktiviteter och fort-
sätta sprida glädje, kamratskap och motivation till var och en individ på 
Ringenäs GK. 
   /Juniorkommiten 

JSM Lag 
 

Så här skriver Svensk Golf om Ringenäs juniorer och deras prestation i JSM lag: 

”Ringenäs spelade tre lagmatcher vid final av årets JSM Klubblag och segrade i alla 
tre, mer värdiga guldmedaljörer är svåra att hitta” 

Vi kan bara  hålla med. Hela reportaget finns på länken nedan: 

 https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/juniortavlingar/nyheter/sm-guld-till-ringenas/ 
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Matchstegen 
 

Finalen i Matchstegen görs upp som en 
shoot-out där de tio juniorerna som kva-
lat in peggar upp i en gemensam boll. 

Varje hål är det en som slås ut och till 
slut är det en segrare som står som vin-
nare. 

För andra året i rad 
var det Alexander 
Lindström som drog 
det längsta strået 
och vann efter ett 
rafflande särspel. 

 Stort gratis! 
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Årets Junior 
 

Ingrid Lindblad prisades som “årets ju-
nior” på Ringenäs Juniorgala, för tredje 
året i rad efter en mästerlig säsong där 
EM-guldet var den störst skalpen. 

Golf förebild/idol:  
Annika Sörenstam, helt enkelt för 
det hon har gjort och hur hon ger 
tillbaka till tjejgolfen i Sverige. 

Golfmeriter: 
Individuellt EM guld 2021, 
Lag-EM guld 2019 och 2020 
Lag EM silver 2021, 
Lag-EM brons 2018,  
4st vinster på college, 
Klarat cutten på US Open, 
T3 på Augusta National Women’s Am, 
Övriga vinster: 
German Girls 2018, Irish Girls 2017, 
Annika Invitational USA 2019  
mfl... 

https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/        sid 2/2 

Största golfminne: 
Att spela US Open 2020 va coolt! 
(red.anm. Ingrid kom till slut T30 i 
tävlingen, hon hade tränare Thomas 
Lindström på bagen). 

Favoritklubba: 
Min 54 gradare. 
Man kan slå många olika slag med den, 
både runt green och jag slår mitt favorit-
avstånd (90m) med den. 

Favorithål på RIGK:  
Blå 3. För att man kan gå för green 
ganska lätt med en träklubba. 

Har du några tips till våra yngre juniorer: 
Ha kul, träffa kompisar, våga sparra 
varandra och spela mycket! 

Har du någon drömbana i Världen: 
Augusta, fick spela den i våras. Ser väl-
digt annorlunda ut än på TV och det är 
något man nästan bara drömmer om. 

Övriga intressanta fakta: 
Gillar att gymma och har förmodligen 
sett Grey’s Anatomy 5 gånger. 

Favoritmaträtt: 
Tacos. 

Namn: 
Ingrid Lindblad 

Ålder: 21 år 

Hcp: +8,5 (bäst i Sverige) 

Vad är det bästa med Golf:  
Träffa kompisar, sparra varandra och 
hela tiden se förbättringar. 

Vad är det bästa med Ringenäs GK 
Gemenskapen och att man träffar  
  alltid folk man känner där. 

    Juniorgalan 

Den 19 november var det dags för juniorerna att klä upp sig 
och bege sig till Ringenäs för årets gala. Prisceremonier, före-
drag och en god tvårätters middag bjöds de över femtio junio-
rerna på plats. Men först var det en lagtävling på agendan. 

Under galamiddagen hölls föredrag om ”Vägen till JSM-vinst” 
där tränarna och spelarna berättade om sina upplevelser och 
lagsammanhållningen. Sedan delades priser ut till årets prista-
gare, som lyckats eller kämpat extra bra under säsongen. Enligt 
tränarna så var alla som kämpat och jobbat med sin golf värda 
pris och alla fick en välförtjänt goodie-bag med sig hem. 
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Årets träningspris 

Ludwig Libera 

Årets juniorledare 

Julia Engström 

Årets raket 

Carl Landh 

Årets spelkompis 

Benjamin Andersson 

Årets golfkompis 

Svante Bratt 

Coachernas pris 

Nino Palmquist 
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