
GOLFEN FÖR ALLA ÅLDRAR

Albatross Golfklubb satsar på junior-elit för en 
spännande framtid! 

Nu kör vi - med start 2021 gör vi en riktig spännande 
satsning på vår idrottsverksamhet och våra ungdomar i 
junior-elit grupperna. 

Det gör vi genom att vi kompletterar våra duktiga tränare Maria 
Magnusson  och Johan Blixt med Mikael Persson som idrottsansvarig.  Mikael ska  jobba med 
både kortsiktiga och långsiktiga mål samt ledarutveckling för klubbens junior och elitsatsning. 

Från och med februari är Mikael knuten till klubben på deltid för denna satsning och vi ser 
fram emot en spännande framtid för vår idrottsverksamhet på Albatross Golfklubb.  
         
         - Fredrik Lindman, klubbchef 

Vem är Mikael Persson? 

För er som inte känner Mikael så kommer här en kort presentation. Skulle 
vi skriva om hela Mikaels karriär så blir det nästan en bok men ni kommer 
att hitta mer om Mikael och hans tankar kring idrottssatsningen på 
Albatross Golfklubb på webben. www.albatrossgolfklubb.se 

”Det är dags att ge tillbaka lite av vad jag fått med mig sen barnsben på 
Albatross Golfklubb”  

Mikael är i stort sett uppvuxen på rangen på Albatross Golfklubb och 
började sin idrottsbana på träningsanläggningen på klubben, på 
ishockeybanan och på fotbollsplanen. Senare upp i yngre tonår blev det 
golf och ishockey för hela slanten.  

Till och med så mycket så när grundskolan var över var det inte aktuellt med mer plugg just då 
utan idrott på heltid.  Ur allt som finns kan nämnas att han är yngste spelare från Sverige att 
spela British Amateur som 16 åring. Mikael har spelat ishockey i Frölunda Indians A-lag och 
mellan 1995 och 2001 spelade Mikael på Telia Tour och Challenge Touren. En tredjeplats som 
bästa placering. 

Numera finns Mikael i olika sammanhang inom coaching, ledarskap och mental träning.  
Mikael ser nu att läget passar honom att ge tillbaka till klubben som fostrat honom i mycket av 
sitt idrottande. 

Genom att vara idrottsansvarig och jobba med utbildning av ledare för klubbens juniorer och 
elit är tanken att lyfta Albatross Golfklubbs idrottsverksamhet flera nivåer och målbilden är 
utpekad av Mikael tillsammans med Fredrik Lindman att inom några år vara TOP5 i Sverige när 
det gäller aktivitetsnivå för junior och elit.  

www.albatrossgolfklubb.se

http://www.albatrossgolfklubb.se

