
Ringenäs Juniortour 
sponsored by Footjoy & Titleist 

 
Årets juniortour har haft många delta-
gare och det är glädjande att så många 
nya spelare har provat på att tävla. 

Nyhet för i år, var att ”order of merit” 
vinnarna i både brutto- och nettoklassen 
fick ett fint pris från vår Titelsponsor 
Titleist - en TSR driver med utprovning. 

Stort grattis till Wilmer Månsson, som 
vann nettoklassen och Carl Landh, som 
vann bruttoklassen! 

Resultatlista OOM: 
https://bit.ly/RIGKjrtour 

Vi lämnar ett år bakom oss berikat med fantastiska 
prestationer, stark lagkänsla och utveckling på alla 

nivåer. Vi har fått uppleva golf på hög nivå med nervkitt-
lande slutspel och imponerande insatser individuellt och i lag. 

Juniorverksamheten växer och utvecklas, inte bara genom fantastiska 
framgångar i spetsen utan också underifrån med nya barn och unga som 
klättrar i utvecklingsstegen och har skoj tillsammans på Ringenäs. Tränarna 
har ännu en gång levererat värdefull kunskap, coachande och många goda 
skratt som smittar av sig i hela juniorverksamheten. 

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 fortsätta 
sprida glädje, kamratskap och motivation till var och en individ på Ringenäs GK. 

         /Juniorkommiten 

Team Ringenäs 2022 i bilder 
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Bingolotto 
Uppesittarkvällen 

Det finns fortfarande 

möjlighet att stödja 

vår juniorverksamhet, 

vi har många Bingo- 

lotter kvar, så har du inte köpt ännu så 

är det hög tid.  

Antingen köper du dem i shoppen/

restaurangen, scanna QR-koden eller 

genom att klicka på länken här 

Halland Junior Cup 

Shootout Matchstege 

Junior ProAm till minne av Fredrik Andersson Hed 

Scandinavian Mixed 

PGA Junior ProAM KM 

Lag SM damer & herrar Ringenäs JMI 

JSM lag 
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https://bit.ly/RIGKjrtour
https://forms.gle/2BimDEhE8rDAAesq8
https://idrottonline.se/RingenasGK-Golf/


Årets Junior 
 

Lucas Augustsson, som till vardags går 
på college i USA—East Carolina Univer-
sity, korades till årets junior med moti-
veringen: 

Lucas har haft en fantastisk säsong där 
han bland annat lyckats mycket bra att 
spela och prestera på svenska proffstou-
ren. Årets prestation var på PGA mäster-
skapen där Lucas slutade 5:a med en 
score på 12 under par. 

Lucas lyckades också med bedriften att få 
en snittscore under 72 slag på ranking-
grundande tävlingar i Sverige.  

Förutom bra resultat är Lucas en förebild 
när det gäller att ta eget ansvar för sin 
utveckling, på alla plan. 

Namn: Hcp: 
Lucas Augustsson    +4,3 

Ålder: 19 år (började spela som 10 åring) 
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Golfmeriter: 
Guld JSM Klubblag 2021,  
Vinst Teen Tour Grand Opening 2022, 
Vinst Ringenäs KM 2021, 5:a PGA Champi-
onship Landeryd Masters 2022. 

Största golfminne: 
När jag var med och vann JSM Klubblag 
2021 det var otroligt roligt att få vinna det 
tillsammans med vänner man har tränat 
och spenderat mycket tid tillsammans med. 

Favoritklubba: 
Driver roligt att slå långt.  

Favorithål på RIGK:  
Blå 6. Ett relativt kort men utmanande hål 
med många möjliga klubbval från tee. In-
spelet kräver även planering då greenen 
oftast är hård och sluttar ifrån dig.  

Har du några tips till våra yngre juniorer: Ha 

kul och spela mycket! 

Har du någon drömbana i Världen: 
Augusta National det är en bana som är 
oerhört omtalad och det hade varit häftigt 
att få spela den i framtiden.  

Favoritmaträtt: 
Kebabtallrik. 

Vad är det bästa 
med Golf:  
Att kunna träffa vänner men sam-
tidigt kunna sparras mot varandra i 
alla sorters tävlingar. Det går även 
att utmana dig själv till att slå dina 
egna tidigare rekord. 

Vad är det bästa med Ringenäs GK 
Allt engagemang från tränare, 
föräldrar, juniorkommittén  
men inte minst alla spelare  
   och vänner.  

Juniorgalan 

Den 18 november var det åter igen dags 
för gala och den röda mattan var utrullad för våra 

juniorer på Ringenäs. Prisceremonier, föredrag och en god 
tvårätters middag bjöds de över femtio juniorerna på plats och 
även ett tiotal collegespelare på länk. Men först var det en lag-
tävling på agendan. 

Under galamiddagen intervjuades Oliver Larsson av tränarna 
om hans caddiens roll i golfen och hans resor och upplevelser 
som caddie runt om i världen. Sedan delades priser ut till årets 
pristagare, 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. 

Årets träningspris 

Nathalie Borg 

Årets juniorledare 

Tova Sandrén 

Coachernas pris 

Moa Svedenskiöld 

Årets golfkompis 

Oliver Amnefjord 

Årets raket 

Josefin Widal 

Coachernas pris 

Johan Widal 
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