
Det har varit en tränings och tävlingsintensiv sommar, ni som varit ute på Ringenäs 

kan nog instämma. Jättekul med så många juniorer och knattar i träning och många 

nya knattar som provat på golf under sommaren. Vi har haft högt deltagande i vår 

Ringenäs juniortour men även många som tävlar på andra platser runt om i Sverige 

och världen. Här kommer ett axplock av de aktiviteter som varit och komma skall. 
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https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/ 

Ringenäs Juniortour 
sponsored by 

Ringenäs egna juniortour är i full gång. Vi 
har spelat sex av tio omgångar och den 
sjunde går av stapeln den 14/8 
 
Du glömmer väl inte att anmäla dig? 

Information och anmälningslänk finns på 

länken: https://bit.ly/RIGK_RJT 

Ringenäs JMI 
Den 5 till 6 juli spelades 
Ringenäs JMI sponsored 

by FJ & Titleist, en 
tävling som lockade 
några av de bästa jun-
iorspelarna i Sverige 
att delta. 

 
Från Team Ringenäs 

hade vi hela 16 deltagare 
och tjejklassen vanns av Team Ringenäs 
Moa Svedenskiöld efter särspel mot  
Josefin Widal (också Team Ringenäs). 
Killklassen vanns av August Peterson 
(Isabergs GK), tvåa kom Team Ringenäs 
Alexander Lindström. 
 
Grymt lirat och ett stort tack till alla er som anordnade, det var en kanontävling! 

Fredrik Andersson Hed Junior Pro-Am 
För att hedra minnet av Fredrik Andersson Hed, som så tragiskt gick 
bort i cancer förra året, så anordnade hans vänner, coacher och familj 
en minnesvärd ProAm juniortävling på Ringenäs den 7/6. 
 
Varje lag bestod av tre juniorer och ett proffs och uppslutningen från 
den svenska proffseliten, för att hedra Fredrik, var stor. 

 

Tack till Lars Evertsson, Rikard Fors, familjen Hed och alla medverkande spelare för en fantastisk dag i Fredrik’s anda  

https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/
https://bit.ly/RIGK_RJT
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Ringenäs Juniorer på Scandinavian Mixed 
Avslutsdagen på Scandinavian Mixed anordnade juniorkommiten en gemensam 
aktivitet för Ringenäsjuniorernas tävlingsgrupper. De kollade gemensamt på 
tävlingen och hejade såklart på Ringenässpelarna Julia Engström och Ingrid Lind-
blad. En häftig dag med mycket inspiration 

LAG SM 2022 
I mitten av juli avgjordes Lag SM för damer och herrar. Tävlingen spelas under flera 
dagar och man blandar spelform mellan Foursome, Greensome och Singelspel. 

 

Damerna spelade i Elitserien och spelade fyra 
dagar på Vasatorp GK för att göra upp om SM 
medaljerna. Och efter mycket bra spel blev 
det återigen medalj och denna gången  
lyckades tjejerna kamma hem ett fint silver! 
 

Herrarna spelade i division 1 och deras 
tävling avgjordes på Söderåsens GK, där de 
lyckades vinna, med fem slags marginal. 
 

Därmed kommer både herrarna och damerna att spela i Elitserien nästa år! 

Juniorprofilen 

Namn: Nathalie Borg       Ålder: 18 år       Hcp: +3.3 

Nathalie har haft en fantastisk säsong, hon blev 
uttagen i flicklandslaget för att representera Sverige 
i EM på Island och hjälpte till att bärga hem ett silver 
i Lag EM. Senast så kom hon trea på JSM-match. 

Golf förebild/idol:  
Alex Norén skulle jag nog säga. Det är en person som har hjälpt mig de senaste 5-
6åren med golfen. Lära mig att slå olika slag, ha olika slag i bagen. Träna på olika sätt, 
han har ställt upp för mig på olika sätt. En ren genuin person som alltid säger hej, 
stannar och pratar lite oavsett hur det har gått för honom. 

Vad är det bästa med Golf:  
Jag skulle nog säga alla utmaningar man ger sig på. Varje tävling är en utmaning, varje 
slag är en utmaning. Just när det går lite knackigt så kan man alltid klättra upp igen. 

Vad är det bästa med Ringenäs GK 
Gemenskapen, jag känner stor skillnad från min förra klubb till nu med en gemenskap. 
Man alltid säger hej till varandra, man tränar tillsammans, man är glad för den andra. 

Drömbana:  
Augusta, eftersom att den banan är en av de största i världen. Den skulle jag vilja spela 

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

Favoritklubba: 
Långa järn skulle jag nog säga, 
eftersom att det är det jag är som 
säkrast med.  

Favorithål på RIGK:  
Hål 3 på blå slinga. Just för att man kan 
gå för hålet, lyckas man så kan det bra 
väldigt bra, men skulle man missa så 
kanske man får kämpa lite.  

Största golfminne: 
Skulle nog säga att det är när jag fick 
vara med landslaget och spela lag-EM 
på island, att få ta silver i lag EM. 

Golfmeriter: 
Vinst Danish Junior Games (3år i rad). 
Lag-EM Silver med landslaget (2022). 
JSM-guld i klubblag med RIGK (2021). 
Lag-SM silver med RIGK (juli 2022). 
Individuellt JSM match brons (2022).  

Har du några tips till våra yngre juniorer: 
Att alltid ha ett leende. Hur dåligt det än 
går. När det går lite sämre för mig så 
brukar jag ändå gå där med ett leende 
eftersom att jag inte ser varför man ska 
vara bitter. Javisst, en liten stund, men 
efter ett tag så kan man släppa det. 

Övriga intressen: 
Inget jag utövar, men jag älskar att titta 
på fotboll och vara med mina hundar. 

Övriga intressanta fakta: 
När jag va 12-13 år ungefär så stod jag i 
Haninge golfhall i ungefär 8-10h per dag 
och då räknade jag och pappa ut att jag 
slog ungefär 10 000 bollar om dagen.  

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

