
Även hösten är en aktiv golfperiod och vi har fortsatt stort deltagande både på trä-

ningar. Och även om vår egna Ringenäs juniortour avslutades i helgen, så har Team 

Ringenäs flera deltagare på tävlingar runt om i landet och i världen.  

Här kommer ett axplock av de aktiviteter som varit och komma skall. 
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Nattgolf 

Fredagen den 21/10 spelas den rysligt 

roliga nattgolfen. Golf i mörker med 

självlysande bollar och överraskningar 

längs banan. Anmälan är öppen för alla 

ringenäsjuniorer med hcp, anmälan: 

https://mingolf.golf.se/Competition/3692026 

Bingolotto Uppesittarkvällen 
Team Ringenäs säljer i år bingolotter till 
uppesittarkvällen. Ni som vill stötta våra juniorer 
kan köpa lotter på flera sätt: 
 
1. Juniorer finns på plats på Ringenäs Julmarknad 

den 17/11 då kan ni även köpa andra delikates-
ser eller presenter till jul. 

2. Shoppen & restaurangen säljer lotter 
3. Beställ via länken:  

https://forms.gle/jELFAGXvwfDhRXfq7 
 
Ni som är juniorer och vill sälja bingolotter, för att 
på så sätt tjäna pengar till vår juniorverksamheten 
och möjliggöra ännu fler roliga aktiviteter och läger, 
kontakta Johan Libera på johan.libera@bring.com 

Final: Shootout Matchstegen 

För tredje året spelades finalen i Matchstegen, en shootout 
bland Ringenäsjuniorerna. I år var det Ringenäs Juniortour som 
var kvalet till finalen , där de fem bästa i order of merit (brutto) 
samt de fem bästa bruttoresultaten i sista omgången som 
kvalificerade sig in i shootouten. 
 
Shootouten går till så att alla tio peggar upp på första tee och 
sen åker en spelare ut varje hål 
(matchspel). Till slut så är det två 
spelare kvar på nionde hålet som 
gör upp om den prestigefyllda 
titeln. 
 
I år var det Tova Sandren, som 
lyckades hela vägen och knep 
därmed segern, stort grattis! 

Hallandstourfinalen 
I år spelades Hallandstourfinalen på Varbergs Östra. 
Team Ringenäs hade i vanlig ordning många representanter på 
plats, till Hallandstourfinalen inbjuds alla som under året 
deltagit i minst 3 omgångar av Hallandstouren eller Teen Tour. 

Under året sammanräknar Hallands 
golfförbund en order of merit för varje 
åldersgrupp på flick och pojksidan, där 
Team Ringenäs skördade stora 
framgångar: 
 
På finaltävlingen kom i killklassen Ludwig 
Libera  2:a och Mandel 3:a i flickklassen 
kom Wilma Augustsson 2:a , grattis och 
           bra spelat! 
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JSM LAG 
Efter två kval under säsongen så var det 
dags för slutspel i JSM lag på Lidköpings 
GK, där Team Ringenäs och 15 andra 
klubbar gjorde upp om 4 finalplatser. 
 
Första dagen spelades slagspel för att få en 
bra placering för att få välja motståndare så 
tidigt som möjligt. Ringenässpelarna 
spelade fantastiskt bra med Mandel Car-
negård i spetsen som slog till med ett 

banrekord på 63 slag!  När dagen var slut 
låg Ringenäs tvåa, 5 slag efter Landeryd GK. 
 
Under lördagen spelades åttondelsfinaler 
och där mötte Ringenäs Norrköping/
Söderköpings GK som vi slog med 
3,5-1,5. Således gick vi vidare till 
kvartsfinal under söndagen, där 
stod Vasatorps GK för motståndet 
och matchen var ohyggligt jämn 
med 3 särspel efter 18 hål. Tyvärr 
drog Vasatorp det längsta strået 

och gick vidare till fina-
len.  
 
Ringenässpelarna gjorde 
en fantastisk bra tävling och vi har 
svårt att se att någon annan klubb 
i Sverige kan byta ut så många 
spelare och ändå prestera som 
våra spelare gjorde. 

Juniorprofilen 

Namn: Josefin Widal 
Ålder:  17 år 
Hcp:    +4.0 

Jossan har haft en 
fantastisk säsong 
och har vunnit 
flera tävlingar 
med Teen Tour 
Elite vinsten på 
Årjängs GK som 
kronan på verket, 
där hon även slog ban-rekord, och nu har 
hon nått hela vägen till flicklandslaget för 
att representera Sverige i höst. 

Golf förebild/idol:  
Min förebild är Ingrid Lindblad. Hon har 
nått framgångar som jag vill nå i fram-
tiden, hon har gått en väg till framgång 
som jag har samma tanke att ta dvs As-
pero och college. Plus att hon är en  
otrolig människa som alltid hjälper till  
om jag behöver hjälp och alltid finns  
där i med- och motgångar. 

Vad är det bästa med Golf:  
Det bästa med golf är att vara ute och 
tävla på olika banor med nya personer 
och träna med alla kompisar på 
Ringenäs. 

Vad är det bästa med Ringenäs GK 
Jag tycker allt är bra på Ringenäs, alla 
som jobbar där är väldigt trevliga och 
alltid så pratglada och tränarna är helt 
fantastiska som alltid finns där! Men det 
bästa enligt mig är den sammanhållning 
som vi har bland alla juniorer, alla kan 
träna och spela med alla och vi är som  
en extra stor familj.  

Drömbana:  
Muthaiga Golf Club i Kenya 

Favoritklubba: 
Drivern, det är kul att slå långt  

Favorithål på RIGK:  
Gul 9. Ett kort par 5 hål som är nåbart  
på 2 slag, plus att jag får slå drivern  

Golfmeriter: 
Det har hänt mycket för mig denna 
säsong. I år har jag totalt vunnit 6 tävlin-
gar. Bland annat Teen Tour Elite på År-
gängs GK samt Lübker Juniors Interna-
tional i Danmark. Uttagen till flick-
landslaget för att representera Sverige. 

Största golfminne: 
Mitt största golfminne är när vi i JSM 
klubblag tog hem segern på Kristianstads 
GK förra året. Så himla kul att få vara 
med om detta och fått göra det med sina 
bästa vänner! Kommer aldrig glömma 
när vi satte sista putten för vinst och hela 
laget springer in på green för att krama 
om varandra och fira segern. Även när vi 
kom hem till Ringenäs och när alla sup-
portrar fanns där för att ta emot oss, 
otroligt roligt att så många glädjs åt vår 
seger!! 

Har du några tips till våra yngre juniorer: 
Våga fråga, alla på Ringenäs vill hjälpa till 
och svara på din fråga! Det finns inga 
dumma frågor :)) 

Övriga intressen: 
Jag spelar fotboll i BK Astrio så mycket 
som jag kan och hinner. 

Favoritmat: 
Sushi 

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

TEEN CUP FINAL 
Efter klubbkval på Ringenäs, och via 

gruppkval på Laholms GK och reg-
ionskval på Alingsås GK var riksfi-
nal i Teen Cup 2022 på Örebro 
City Golf (Mosjön). 
Från Team Ringenäs hade vi i år 
två representanter som lyckades 
ta sig hela vägen till riksfinalen, 
Wilma Augustsson och Ludwig 
Libera. 
 

Wilma Augustsson blev T5 i F14 klassen.  
Ludwig Libera blev 6:a i P14 klassen.  
 
Nya tag nästa år när Teen Cup fortsätter 
för alla flickor och pojkar i åldersgruppen 
13-16 år.  
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