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Sen säsongstart men fullt med golfare, både
hemmalirare och många greenfeegäster.

Banan är efter omständigheterna i bra kon-
dition. Enligt gästspelare har vi den bästa
banan inom 15 mils omkrets. Tack till våra
duktiga banskötare. Vi ser fortfarande pro-
blem med kö vid 10:an trots att vi jagar på.
Försök hålla 5 min paus.

Ett beslut om att 10:an har företräde mot
18:e skulle hjälpa. Fortsätt planera Ert golf-
ande med tidsbokning.

Bosse & Göran

Golfvärden
informerar

Information 
från kansliet

Vagnbodar
Nu är alla skåp i vagnbodar uthyrda. Om det
är någon som hyr skåp och kanske inte
använder det, kan ni höra av er till kansliet.
Vi har många som köar för en plats.
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Medlemskortet 
Från och med denna säsong är det möjligt
att anmäla sig till tävling med Ditt medlems-
kort "plastkortet" via terminalen. Vi kom-
mer även ha anmälningslista som vanligt
tills det fungerar fullt ut. Ni bör också
använda terminalen för ändring av hcp.

Kerstin & Göran hjälper er om det behövs.

HIO
Under säsongen hittills har följande
gjort hole in one. Vi gratulerar dem
till bedriften! 

Deras namn kommer att pryda sin
plats på hole-in-one tavlorna i
restaurangen.

MONA JACOBSSON 10:AN
MICHEL LINGMERTH 8:AN
LARS ERIKSSON 10:AN
LENNART RYDIN 8:AN
BO JOHANSSON SPANIEN
STIG EMMERTZ SPANIEN
JOHANNES NORDAHL 10:AN

Glöm inte att laga nedslagsmärken.
Ett lagat märke läker på några dagar medan 

ett olagat tar tre veckor innan det är borta.

Om du inte hittar ditt eget laga någon annans!

HCP-korten 
Alla hcp-kort, även klubbhcp-kort skall
lämnas in till kansliet för revision innan
årets slut. Varje år är det många medlem-
mar som glömmer detta vilket innebär att
de får fel hcp på nästa års kort.

Korten kan lämnas i greenfeelådan eller
sändas per post. När kansliet är stängt har
ni även möjlighet att lägga korten i en vit
låda utanför kansliet.

Adressändringar
Detta är ett stort bekymmer då vi får post i
retur. Var därför vänlig att meddela oss er
nya adress omgående efter flyttning. Det är
lätt att glömma när eftersändning upphört.
Fel adress innebär ju också att ni inte får
Svensk Golf.

Har du e-mail?
Skicka din e-mail adress till kansliet;

tranasgk@telia.com 

Kerstin Gustavsson
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Golfvänner! 
När Du läser detta är vi redan långt inne
i en ny golfsäsong. Vintern och våren har
gått hårt åt naturen och gjort att det i år
tar litet längre tid att få banan i fullgott
skick, men det jobbas som alla kan se för
högtryck och när värmen nu behagat
infinna sig så kommer allt att gå snabbt.

Nymålat klubbhus, nya damtoaletter på
banan, nya utemöbler (design Anders
Wilander) och många små förbättringar
av banan kommer att förstärka intrycket
av en bra och välskött anläggning.

Ett välbesökt årsmöte diskuterade styrel-
sens förslag till förändringar av driving-

range och delar av banan. Beslutet blev
följande enligt föreliggande protokoll:

Efter slutförd diskussion beslöt års-
mötet att uppdra åt styrelsen att före-
lägga ett extra årsmöte förslag om att:
1. Anlägga en drivingrange, som om
detta är genomförbart, förläggs till
området nordväst om 3:e hålet. 

2. Bygga ett nytt hål och bygga om två
hål enligt bankommitténs förslag som
ersättning för nuvarande hål 1 och 2.

3. Anlägga en korthålsbana, som om flytt-
ningen av drivingrangen enligt ovan är
genomförbar, förläggs till det område
som f.n. upptas av drivingrange och hål 1
och 2.

Styrelsen fick i detta sammanhang i upp-
drag att uppta förhandlingar med Tranås
kommun om utökning av arrenderat
markområde samt att utarbeta ett kost-
nadsförslag för projektet som beslutsun-
derlag för det extra årsmötet.

Förhandlingarna med Tranås kommun är
nu slutförda avseende utökat arren-
deområde och styrelsen beslöt vid möte
01-06-06 att teckna avtal om arrende av
3 ha på samma ekonomiska villkor som
gäller för övrig mark. Årskostnaden blir
2150:-. Härmed är förutsättningarna

uppfyllda för styrelsen att kalla till ett
beslutande extra årsmöte. Detta kommer
att äga rum 01-09-11 kl.19.00 i klubb-
huset.

Golfens popularitet tycks inte avta. Trots
att vi kunnat erbjuda ett 80-tal från vår
kölista medlemskap väntar över 100 per-
soner på sin tur och många fler är under
utbildning. Detta sätter en tidspress på
våra planer så att vi får en korthålsbana
att "parkera" nybörjare på medan de går
"i väntans tider".

Den idrottsliga aktiviteten är, som
framgår av olika inslag i detta nummer
av golfaren, hög.

Elit-, junior- och gamla grabbarverk-
samheterna ångar på men det som gläd-
jer mig mest just nu är att damverksam-
heten tagit fart. Det bidrar naturligtvis i
hög grad till stabiliteten i klubben om
golfen blir en angelägenhet för hela
familjen.

Till sist hoppas jag att vi alla skall få en
fin säsong med bra väder och goda resul-
tat på banan.

Svinga väl! Var rädd om banan!

Jan Ehrlin 

Ordföranden
har ordet!
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Hole In One
med Hardy

Var på Mallorca vecka 21 med familjen och spelade tre banor på nordöstra ön, bl.a. Pula Golf som jag
och Kristofer spelade den 24 Maj. Tjejerna åkte med i egen golfbil. Framför oss gick Hardy Nilsson med

en kompis från Gävle. 11:an är ett långt par 3, över 200 meter, men den här dagen låg de gula teemark-
eringarna på damtee, 157 meter. Green lite högre än tee, liknar faktiskt vårt andra hål. Slog en järnfem-

ma, bra träff, en sån som inte känns utan bara hörs, sa till Kristofer att ”-Den där är nära” och när vi
kom upp på green såg vi inte bollen. Gick och tittade bakom green i ruffen men såg ingen boll. Då hoj-

tade en kille på en traktor som klippte ruffen och viftade vilt mot pinnen.  Och där i koppen låg min
boll! Efter vild krigsdans och fotografering åkte vi ner till 12:ans tee där Hardy och hans kompis stod och

väntade på att bli bjudna på champagne. Och det blev dom, efter rundan satt vi och smuttade och
snackade en stund. Bra tillfälle att göra sitt första HIO, tycker...

Bo Johansson



2001 års Pro Am täv-ling OEM Tranås Golf Invitational lockade
42 pron och 132 amatörer. Drygt hälften av proffsen spelar till
vardags på Challange-touren vilket skulle kunna betyda att
årets startfält rent sportsligt var det bästa någonsin i Tranås. 

Trots det var det ingen som lekte med banan som stod emot
proffsen riktigt bra.

För alla amatörer och proffs bjöds det efter spel till gemensam
middag i Bredstorps tennishall där gästerna i brittisk anda fick
se och höra dels säckpipor, Riverdance från Irland, John Houdis
stand up-program samt tennis med två före detta Grand Slam
vinnare Joakim Nyström och Hans Simonsson som i dubbel
ställdes mot ATP proffset Magnus Larsson samt klubbens egen
Göran Gerdin. Det sistnämnda paret vann den avkortade
matchen med 6-4.
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Nöjda pristagare fr.v. Jan Tilamanis 3:a, Fredrik Widmark, segrare och Jonas Runnqvist 2:a

Uppvisning i dubbeltennis av Göran Gerdin TLTK, Magnus Larsson, 
Hans Simonsson och Joakim Nyström

Säckpipa bjöd 
Olle Hörfors på.

Äkta Riverdance från Irland.
fr vänster Roisin Woodyatt, Conal Tolan, Ciara Duggan

John Houdi showade friskt med Ann-Sofie Zahlin och Agne Svenberg.



Flitiga puttare; Lars, Madelen, Adam, Robin och Kristofer
under Niclas övervakning.

TRÄNINGSLÄGER
Även i år startade vi utesäsongen med ett
träningsläger 5-8/4 i Araslöv där juniorer,
dam- och herrlag deltog, totalt 26 st med
Niclas och Anders som ledare. Trots att det
var en sen vår och betydligt kyligare väder
än förra året, var alla deltagare var mycket
nöjda och fick ut mycket av att få träna och
spela i 4 dagar. Vi funderar nu på om vi ska
hitta på något nytt till nästa säsong.

Årets deltagare i Araslöv; Caroline Carp, Alexandra Engström, Madelen Pettersson, Sophia Berg,
Lars Karlbom, Jonas Sandström, Liza Johansson, Maria Stridh, Sebastian Andersson, Robin Storm,
Linda Lilja, Emil Andersson, Gustav Carp, Peter Åhlén, Anders Juhlin, Martin Gustafson, Niclas
Arwefjäll.
Sittande; Conny Berggren, Kristoffer Johansson, Elisabeth Wilander, Therese Arwefjäll (och Kajsa),
Johannes Nordahl, David Lingmerth, Adam Wilander och Robin Pettersson.

Segrande lag i Araslöv; Conny, Robin, Maria, Therese, 
Caroline och Peter.

junior
Kommittén

5



Tävlingar
På Bankboken Tour är det nytt för i år att
man får deltaga upp till 21 år mot tidigare
18. Det gör att konkurrensen i år har varit
betydligt tuffare och därför har många av
de pojkar som räknat med att spela
Distriktstouren ej kommit med på grund
av för hög hcp. Smålandstouren spelas
åter igen över 36 hål för pojkar. 

Madelen Pettersson var efter förra årets
fina säsong direktkvalificerad till
Bankboken Tour Elit och Lars Karlbom
samt Maria Stridh direktkvalificerade till
Bankboken Tour Riks vilket i sig är en
prestation. 

Framgångarna har hittills varit blandade
på tourerna med många bra resultat men
utan några direkta topplaceringar.

Tyvärr har vi ej haft med så många från
Tranås till övriga tourtävlingar, –Region
och –Distrikt men det hoppas vi kunna
göra något åt till senare delen av
säsongen. Vi kan bara uppmana alla som
är i rätt hcp-grupp att anmäla sig och ta
chansen att komma ut och tävla. 

I den riksomfattande Bankboken Cup för
12 – 16–åringar hade vi i år 4 deltagare
som gick till regionfinal i Åtvidaberg, och
det är mycket bra. Det var Johannes
Nordahl, Alexandra Engström, Caroline
Carp och Maria Berg, men tyvärr kunde
Alexandra ej deltaga och ingen av de övri-
ga lyckades gå till Sverigefinal. Conny
Berggren som förra året vann Sverige-
finalen blev i år tyvärr utslagen i andra
omgången på Wiredaholm, men konkur-
rensen i den klassen är också mycket tuff. 

Höglandssamarbetet har fortsatt lika som
tidigare år, och består nu av 12 klubbar,
Götaström har kommit till, och vi har som
målsättning att deltaga i alla 15 tävlingar-
na. Tjejligan är i år en distriktstävling med
final i Vetlanda i september. Vi har gläd-
jande nog haft många tjejer som har del-
tagit i alla de klasser som finns för hcp
0–54 med många bra resultat.

Distriktets seriespel för de yngre junior-
erna har vi även i år deltagit i och stom-

men till laget har även i år kommit från
Team 2005. Det har gått mycket bra och vi
har vunnit samtliga 3 spelade grund-
omgångar i vår serie där fem klubbar i
nordvästra Småland ingår, och, där seg-
raren sedan går vidare till ett slutspel.
Tävlingsformen är matchspel/bästboll med
handicap som är en rolig spelform. Vi hop-
pas nu att även ta hem den sista omgång-
en som spelas mot Tobo på deras hemma-
bana. I så fall väntar sedan finalspel.

Träning
Niclas, Anders och Göran har haft en bra
fart på träningen. De har 13 grupper igång
varje vecka och träningsdagar är bestäm-
da fram till träningens slut i höst. 

Ytterligare ett antal juniorer har sedan vi
startade ställt sig i kö för att komma med
i träningen, och vi hoppas att på något
sätt kunna lösa detta. 

Rekordmånga knattar har även deltagit i
träning för Martin Gustavsson och de
äldre juniorerna, och de kommer att ha 6
sammankomster som avslutas med en
heldag den 1/9. Det är trevligt att kunna
konstatera att det finns massor av
talanger som kan fylla på i leden.

Juniorinformation
Information om tävlingar och övrig verk-
samhet anslås på juniorernas anslagstavla
utanför omklädningsrummen. Gör det till
vana att alltid titta förbi anslagstavlan när
ni besöker klubben annars missar ni viktig
information.

Till sist vill jag bara konstatera att det
känns som vi även i år har bra fart på
juniorverksamheten med en stor bredd,
även om vi ej varit lika framgångsrika på
tourerna i år. Men det är fortfarande som
tur är långt till junioravslutningen den
29/9 och vi hoppas fortfarande på en bra
avslutning av säsongen.

Anders Berg

Golfsäsongen är nu åter i full gång.
Eftersom vi nu kan konstatera att förra
året totalt var mycket framgångsrik för
vår juniorverksamhet, måste vi se till att vi
bibehåller den höga standarden och åter
placerar oss i opp i rankingen. 

Tyvärr kunde vi i början på året konstatera
att antalet juniorer i klubben sjunkit från
195 till 159 på ett år vilket till största
delen beror på att många fallit för ålders-
strecket, och därför är det av största vikt
att vi kan rekrytera och få plats med fler.
Golfförbundets och även juniorkommit-
téns målsättning är att klubbarna skall
innehålla minst 20 % juniorer vilket
innebär ca 220 st, och dit hoppas vi kunna
nå inom en inte alltför avlägsen framtid.  

Juniorkommittén jobbar för närvarade
med en handlingsplan för den kommande
3-årsperioden som gäller all juniorverk-
samhet i klubben.

Efter den inomhusträning som pågått i
mycket fina lokaler, som vi tacksamt fick
låna av Tranåsbostäder, samlades alla
juniorer för upptaktsmöte den 3 april och
deltagarantalet var som vanligt stort.
Information gavs om årets stora utbud på
tävlingar samt upplägg av träningsverk-
samheten. 

Juniorkommitténs sammansättning har
förändrats något och ser år 2001 ut
enligt följande:

Anders Berg  ordförande

Bengt Stridh     touransvarig

Kenneth Johansson touransvarig

Sören Carp touransvarig

Barbro Berg tjejansvarig

Lotta Carp ansv.
Höglandsslaget

Bo Johansson

Tomas Lingmerth

Arne Lingmerth

Sophia Berg juniorrepr.

Robin Pettersson juniorrepr.

junior
KOMMITTÉN
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banchefen
INFORMERAR

Tack för hjälpen
Vi som håller på med banan vill först och
främst tacka alla spelare för den omsorg ni
visar mot banan. Olagade nedslags-
märken och okrattade bunkrar är i stort
sett borta från vår bana. Detta faktum är
till stor hjälp och tidsbesparing för ban-
personalen. Fortsätt laga och kratta och
påpeka för alla som eventuellt glömmer
sina plikter, så lär sig dom också.

Som ni kommer ihåg hade vi en för golf-
banor svår vinter. Mängder av banor hade
och har fortfarande tråkiga minnen från
vintern, så även vi. Men vi har jobbat
mycket hårt för att få hyfs på banan och
jag tycker att vi har lyckats ganska väl. Vi
får dagligen beröm från gästande spelare
och positiv kritik är alltid välkommet. Det
ger råg i ryggen för personalen och gör
jobbet så mycket roligare. Självklart tar vi,
eller helst undertecknad, även emot min-

dre trevlig kritik. Detta är också viktigt för
vi vill hela tiden bli bättre och utveckla
banan i rätt riktning.

En liten detalj som fått stor uppmärk-
samhet är de skoborstar som finns vid
varje tee. Med dagens softspikes, som
verkligen samlar gräs, är borstarna till stor
glädje och nytta.

Hjälp banarbetarna
Det finns egentligen inte mycket att klaga
på, men jag vill ändå påpeka vikten av att
låta personalen sköta sina jobb utan
vinande golfbollar runt skallen. Det hän-
der tyvärr några gånger om året allvarliga
incidenter som så här långt slutat lyckligt.
Men om oturen skulle vara framme och en
allvarlig olycka inträffar tänk er då den
känsla som skulle infinna sig om det vore
just du som slog slaget. Hemska tanke.

Sätt er inte i den sitsen utan vänta tills ni
fått tydligt klartecken av personalen även
om du får vänta någon minut.

Förändringar
Som ni kan läsa om på annan plats så har
vi ett extra årsmöte 11 september där det
formella beslutet om byggandet av ny
range, förändring av ett par hål och inte
minst byggande av 9 korthål. Vi i bankom-
mitten ser fram emot ett positivt utfall i
frågan och vi är övertygade om att när
alla delarna i projektet är på plats kommer
vi i Tranås att ha en förstklassig anlägg-
ning.

Även om vi går mot mörkare tider och
höst så glöm inte att halva säsongen är
kvar. Banan brukar vara som bäst och
vackrast på höstkanten och dessutom är
tillgängligheten betydligt bättre, så kör
hårt.

Anders Wilander

Här är gänget som håller vår bana i så fint skick. Fr.v. Staffan Lago, Leif Eriksson, Eser Jallhmer, Christoffer Nordell, 
Rolf Fredriksson, Jacob Ulmbrandt och Mikael Lago. 

Banpersonal
sökes till

nästa säsong!

Är du 
intresserad?

Kontakta 
banchefen

070-557 75 34



Pron’s
Corner
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annorlunda tävling där det blir lite mer
gemenskap i samband med buffén och
prisutdelningen. 

TÄVLINGSRESULTAT
Klass A
1:a Åke Pettersson
2:a Roffe Johansson
3:a Anders Juhlin
Klass B
1:a Mats Andersson
2:a Adam Wilander
3:a Maria Berg

Demodagar
Många av er har varit och testat på årets
demodagar, vilket är positivt. Årets suc-
ceklubba är Wilson Deep Red, en driver
som är mycket förlåtande och har den
omtalade trampolineffekten. Den mest
sålda driven i shopen. Bland järnklubborna
är det Cobra som har varit mest såld med
sitt nya loftsystem för damer samt lättare
skaft för både damer och herrar.
Titleist Vokey wedgar är populära samt
deras nya metalwoods. Runt midsommar
kom Titleist med en ny driver 975 J med
den berömda trampolineffekten. Callaway
var också här och vi provade deras om-
talade ERC 2.

Coustom fitting
Fler och fler gör coustom fitting när de
köper klubbor. Det är viktigt att anpassa
klubborna efter Er och Ert sätt att svinga
samt stå till bollen. Istället för att anpassa
sin uppställning efter hur klubborna ser

Mer än halva säsongen har nu gått. Inget
bra väder i början av säsongen men nu
verkar det bra vädret äntligen ha kommit.
Som vanligt har Anders och jag haft
mycket att göra med juniorträning och
nybörjare. I år har det varit många junior-
er 10-15 år och knattar som börjat med
denna underbara sport. 
En 9-håls korthålsbana skulle avlasta
trycket på banan och göra nybörjarna väl
förberedda när de ska spela på 18-håls
banan. Det är självklart inte bara de som
har nytta utav den utan som ni säkert själ-
va vet är det ofta som vi missar de korta
slagen. Vilken kanonanläggning vi får med
en korthålsbana, en ny range med bättre
bollar och full längd samt ett klubbhus
som ligger mitt i smeten. Kan inte bli bät-
tre.

Niclas shoot out
Fredagen 13/6 gick Niclas shoot out av
stapeln. En annorlunda och rolig tävling. 
I år hade vi 60 startande vilket gjorde att
vi delade in startfältet i två klasser. 
För er som inte varit med går tävlingen till
på följande sätt: 10 st spelare startar på
samma hål och spelar då med sitt hcp och
har sina slag där man har sina slag. På
första hålet åker 3 st spelare bort, på näst-
följande 3 och på det tredje hålet 2 st. 2 st
går därefter från varje hål vidare till en
klassfinal. Där följer samma procedur att
två åker bort på varje hål slutligen har vi
en vinnare kvar. I år blev det i Klass A Åke
Pettersson och Klass B Mats Andersson.
Efter tävlingen blev det italiensk buffé hos
Maysan. Hoppas att ni uppskattar denna

ut. När ni nu tillbringar så mycket tid med
golfen så se då till att ha rätt grejer. Det
behövs inte köpas nya klubbor utan vi kan
gör i ordning de ni redan har. Hur många
har tån upp i luften när de adresserar ?
Hur många har för lång putter ? Hur
många tycker att det saknas en klubba
mellan wedgen och sandwedgen ? Vi
hjälper Er gärna att kombinera ihop ert set
så att ni kan utnyttja alla era klubbor. Kom
till oss och vi gör en coustom fitting på
dina klubbor och ser hur de passar dig. Det
blir då lättare för dig att spela med rätt
utrustning. Det är ni värda.    

PGA Junior PRO Am
Onsdagen den 4 juli var jag tillsammans
med Maria Berg, Conny Berggren, Emil
Gustavsson och spelade denna tävling på
Hook GK. Dessa tre juniorer hade kvalifi-
cerat sig på Huges Marina där bästa netto
tjej, bästa brutto och bästa netto kille gick
vidare.
Vi hade en mycket rolig och varm dag.
Spelet gick hyfstat och bäst av oss spelade
Maria Berg. Hoppas juniorerna som var
med uppskattade denna tävling. För nästa
år kommer den igen, då tar vi nya tag.

Till sist, tag vara på de varma kvällarna
och njut av golfen.

Varma och soliga hälsningar 

Niclas Arwefjäll 



Elit kommittén
Seriespel
Stärkta av fjolårets framgångar ligger nu såväl herr- som
damlag i hårdträning inför framför allt seriespelet.
Damerna spelar på hemmaplan och på Landeryd medan
herrarna spelar på Isaberg och Linköpings bana. 

Speldatum är 20-21 juli och 18-19 augusti. Damernas
målsättning är att komma topp-tre medan herrarna som
nu är tillbaka i 1:an skall placera sig på topp-fem. 

Ledartrojkorna har fått nytt förtroende även i år, vilket
innebär att Bettan Wilander och Bength Stridh håller
ordning på damerna och Stickan och Birgit Emmertz ser
till att alla i herrlaget har klubbor och bagar med sig. 

Klubbens löfte Conny Berggren har i år tagit steget in i
elitlaget. Vi hälsar Conny välkommen. När det drar ihop
sig till seriespel så kommer speltider och resultat att
finnas i golfrestaurangen.

I halvtid kan vi konstatera att damerna på hemmaplan
inte nådde fram till målsättningen men med en omgång
kvar blir målet att kämpa för att ta placeringar och sluta
på en så bra placering som möjligt.

Herrlaget stod för en gedigen insats i Isaberg och ligger
i halvtid på en tredjeplats. Målet är inför andra omgång-
en att inte tappa placeringar och därmed etablera laget
i div. 1. 

Efter andra omgången kunde konstateras att lagen upp-
nådde sina målsättningar efter bra spel i Linköping.

Nedan ser ni resultaten!

Sören Törnqvist

Seriespel Div 1 2001
RESULTAT DAMER
1. Hook 1226

2. Onsjö 1228

3. Växjö 1236

8. Tranås GK 1271

RESULTAT HERRAR
1. Isaberg 1127

2. Norrköping 1128

3. Tranås GK 1135
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Årets damlag: Elisabeth Wilander, Madelen Pettersson, Linda Lilja, 
Sophia Stridh, Therese Arwefjäll och Maria Stridh. Saknas på bilden 

gör Elin Sjölin och organisatören Bengt Stridh.

Nedan; Elin Sjölin och Linda Lilja spelade strålande i bästboll på 
seriespelet. 67 slag resulterade i en första plats.



DM herrar lag
1. Tranås GK 459 slag

DM damer lag
1. Tranås GK 499 slag

DM herrar individuellt
3. Anders Juhlin 151 slag

4. Peter Åhlén 152 slag

10. Martin Gustafson 156 slag

16. Conny Berggren 163 slag

DM damer individuellt
1. Linda Lilja 158 slag

4. Madelen Pettersson 166 slag

8. Elisabeth Wilander 175 slag

DM H 21
17. Conny Berggren 88 slag

DM D 21
2. Madelen Pettersson 83 slag

6. Maria Stridh 89 slag

9. Sophia Berg 97 slag

RM Äkta Makar
10. Niclas & Therese Arwefjäll

53. Lennart & Anita Möller

75. Anders & Elisabeth Wilander

90. Björn & Ann Marie Ljunggren

93. Lars & Raili Malmqvist

128. Ulf & Kinna Clasén

RM Två generationer mixed
6. Adam & Elisabeth Wilander

Far & Son
14. Jan & Niclas Arwefjäll

40. Mikael & Conny Berggren

KM slag damer
1. Madelen Pettersson 236 slag

2. Elisabeth Wilander 238 slag

3. Elin Sjölin 247 slag

KM slag herrar
1. Anders Juhlin 215 slag

2. Niclas Arwefjäll 219 slag

3. Magnus Karlsson 228 slag

KM slag junior h21
1. Andreas Eriksson 159 slag

2. Lars Karlbom 161 slag

3. Rickard Hellstrand 161 slag

KM slag junior d21
1. Madelen Pettersson 156 slag

2. Maria Stridh 171 slag

3. Sophia Berg 208 slag

H 35
1. Peter Åhlén 150 slag

2. Björn Ljunggren 161 slag

3. Per Friberg 164 slag

H 45
1. Mikael Magnusson 160 slag

2. Leif Sjögren 168 slag

3. Tomas Carlsson 176 slag

H 55
1. Lars Berggren 167 slag (särspel)

2. Lennart Möller 167 slag

3. Göran Lindeli 172 slag

H 65
1. Jan Ehrlin 189 slag

2. Bernt Westberg 208 slag

3. Svante Larsson 210 slag

H 75
1. Åke Antonsson 207 slag

2. Gunnar Ulfsbo 215 slag

3. Elis Johansson 225 slag

resultat
SERVICE
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KM match damer
1. Linda Lilja

2. Madelen Pettersson

KM match herrar
1. Magnus Johansson

2. Peter Åhlén

OEM Tranås golf invitational
RESULTAT PROS
1. Fredrik Widmark 137 slag
2. Jan Tilmanis 138

Jonas Runnqvist 138
4. Ulrik Gustavsson 139

Björn Pettersson 139
7. David Lindqvist 140

Patrik Gottfridsson 140
9. Johan Bjerhag 141

Mårten Olander 141
11.Jokakim Rask 142

Anders Juhlin 142

PRO AM TÄVLINGEN
1. Tranås Tidning 94 poäng

Fredrik Widmark
Lennart Strandh
Erik Hellqvist
Johan Hedberg

2. DUO Reklam 94 p
Mikael Högberg
Björn Forsell
Jörgen Persson
Magnus Johansson

3. OEM lag 12 91 p
Mårten Olander
Fredrik Jaginder
Hisayoshi Sakakura
Richard Armstrong

4. Stiga lag 3 90 p
Per Svensson
Yvonne Simonsson
Christer Gladh
Mattias Lenbäck

5. Wilander&Co 89p
Patrik Gottfridsson
Joakim Nyström
John Houdi
Ulf Tickan Carlsson



Tid: kl. 19.00 tisdagen den 11 september 2001
Plats: Klubbhuset.

De frågor som skall fattas beslut om på årsmötet är:

1. Styrelsens förslag om anläggande av ny drivingrange. 

2. Styrelsens förslag om anläggande av 2 nya golfhål. 

3. Styrelsens förslag om anläggande av en korthålsbana.

Bakgrundsinformation:

Styrelsen har tidigare lämnat utförlig information om ombyggnadsplanerna och
motiven för dessa, dels skriftligen och dels vid höstmötet 2000 och ordinarie
årsmötet 2001. 

Årsmötet uttalade sig för planerna och gav styrelsen i uppdrag att förhandla med
Tranås Kommun om utökat arrende av mark för att möjliggöra en placering av
den nya drivingrangen nordost om det 3:e hålet. 

Styrelsen har genomfört dessa förhandlingar och tecknat ett arrendeavtal för
erforderlig mark. Avtalet är 5-årigt, med möjlighet till omförhandling under
arrendetiden och kvadratmeterkostnaden är den samma som för huvudavtalet.
Förslaget till ombyggnad av banan kommer att presenteras på det extra årsmötet
tillsammans med kostnadskalkyler.

Välkomna!

Tranås GK
Styrelsen

Föredragningslista.
1. Mötet öppnas. 
2. Godkännande av kallelse. 
3. Val av ordförande vid mötet. 
4. Val av sekreterare vid mötet. 
5. Val av rösträknare vid mötet. 
6. Val av 2 justeringsmän. 
7. Information om planernas utformning och tidsplan. 
8. Presentation av budget. 
9. Beslut om styrelsens förslag enligt punkt 1 i kallelsen. 
10. Beslut om styrelsens förslag enligt punkt 2 i kallelsen. 
11. Beslut om styrelsens förslag enligt punkt 3 i kallelsen. 
12. Mötet avslutas

extra
ÅRSMÖTE
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Dam
Kommittén
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Åter full fart på 
OEM’s tisdagsgolf.
Intresset för Tisdagsgolfen ökar och det är vi glada
för. Nytt för i år är att även K-klass får delta. Som
tidigare år gäller valfri start och partner. 

Göran och Kerstin på kansliet hjälper till med
tidsbokningen.

Madelen Pettersson tränar puttning
inför dagens tisdagsgolf.

Ett glatt gäng på väg ut på ettan.
Gunnels Gökottegolf
En tävling för de morgonpigga. Morgonens spel
avslutades med brunsch.
Vinnare i A-klass blev Anita Möller och i B-klass
Vanja Boij.

Aptiten var god efter väl förättat värv. Gunnel
Asp, Daisy Sandelin, Anita Möller och 

Marianne Larsén njöt av bruschen.

Yngsta deltagaren var Kajsa Arwefjäll (hon stod
över spelet och satsade på maten istället).

Gunnel och Liselott i full färd med att räkna
ihop poängen.



C-klass
1. Rigmor Sjögren 69 netto
2. Lena Andersson 69
3. Kerstin Palmér 73
4. Heike Branth 75
5. Gunilla Carlsson 75
Scr vanns av Elisabeth Wilander 
78 slag

Karin Ulmbrant Ann-Marie Ljunggren 
visade kläder för 

alla väder.
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B-klass
1. Vanja Boij 69 netto
2. Marianne Larsén 69
3. Birgitta Lingmerth 69
4. Kristina Fransson 72
5. Karin Silvandersson 72

Stora Damdagen
A-klass
1. Linda Rydin 68 netto
2. Therese Arwefjäll 69
3. Lotta Carp 69
4. Ulla Blomqvist 71
5. Elisabeth Wilander 72

Ett 80-tal damer kom till upptaktsträffen.
Där bjöds på populär modevisning, Niclas berättade om säsongens nyheter gällande träning
och klubbor. Maysan bjöd på god mat. Kvällen avslutades i shopen.

Hjalmar Wilander Julle i demonstrationstagen

Therese i årets
stora modefärg

Niclas informerade

Anders Wilander 
visade regnställ

Hedvig Andersson
och de andra modellerna
tackades med en blomma



Något att fundera över! 
Får man ta bort dagg på green innan man puttar? Vilken regel gäller?
Svar: Nej. Förbättring av spellinje. Regel 13:2

Vad händer om Du byter ut din boll, när det inte är tillåtet? Vilken regel gäller?
Svar: 2 slags plikt, fortsätt att spela. Regel 15:1

Blir Du diskad om Du startar en slagspelstävling med för högt hcp? Vilken regel gäller?
Svar: Nej. Regel 6:2. Rätt hcp när kortet lämnas in.

Hur många pliktslag får Du om Du identifierar din boll i ett hinder? Vilken regel gäller?
Svar: 1 slags plikt. Regel 12:2

Vilken regel är tillämplig och vad gäller om Du träffar motspelarens bag?
Svar: Ingen plikt. Man väljer att spela bollen där den ligger eller innan någon annan spelat,
spela om bollen.

Hur ska man göra om bollen rubbats av vinden? Vilken regel stödjer Du dig på?
Svar: Spela bollen som den ligger. Vind och vatten är tillfälligheter i banan. Regel 18:1

Om bollen rubbats av någon/något utomstående (t.ex. en åskådare). Vad händer?
Svar: Bollen ska återplaceras, ingen plikt. Regel 18:1

Hur många pliktslag får Du om Du träffar bollen flera gånger i slaget? Vilken regel gäller?
Svar: 1 slags plikt. Regel 14:4

nyttig repetition av
REGLER

14

Dropp med plikt = 2 klubblängder
Plikten kan vara 1 eller 2 slag beroende på vilken regel Du har brutit mot.  

Oftast ger regelbrott 2 slags plikt.

Dropp utan plikt = Bollpunkt + 1 klubblängd
Hindrande föremål, Onormala markförhållanden.

1 slags plikt får du:

■ Vid felaktig rengöring av bollen (identifiering, störande, ev. skadad).

■ När Du rubbar eller vidrör bollen.

■ Boll på hålkant mer än 10 sek.

■ Dubbelslag (eller hur många som helst).

■ Felaktig dropp (ex. för låg arm).

■ Dropp ur vattenfylld bunker i flagglinjen (hela bunkern fylld).

■ Identifierar bollen i ett hinder.



Antal slag vid olika spelformer
Singel   =  full hcp

Foursome  =  50 % av sammanlagd spelhcp
Fyrboll (bästboll) =  90 % av respektive spelares spelhcp

Greensome  =  lägg ihop 60 % av den lägre och 40 % av den högre spelhcp samt avrunda till heltal

Sänkning av hcp över gruppgränserna
Man sänker sig i två steg.

1. Första sänkningen görs, så att gränsen till nästa grupp passeras.
2. Andra sänkningen sker med den nya sänkningskoefficienten.

EX. Hcp 19.1 får 41 poäng.   
Sänkningskoeff. = 0.4 (Gränsen för ny grupp = 18.5).

1. Sänks till 18.3 (gränsen passerad) 2 x 0.4  (19,1-0,8=18,3).
2. Sänks till 17.4 (återstående 3 slag)  3 x 0.3. Ny koeff.

" Du är själv ansvarig för ditt hcp-kort!  (som alltid)

" Grupp 2-5 får höja sig på sällskapsronder, men ska 
säga till i förväg (notera i hcp-kortet). 

" Scorekortet från samtliga handicapgrundande säll-
skapsronder skall sparas inför den årliga revisionen. 

" Tröskeleffekten återinförs (Se sänkning av hcp).

" Lägesförbättring ses inte som någon fördel och ronden
är hcp-grundande för samtliga grupper.

"Maximal höjning/år är 2 slag. Räknas från det lägsta 
hcp man haft under året.

" Gränsen för grupp 1 sänks till 4.4 och buffertzonen 
minskas till 35-36.

" Höjningskoefficienten för grupp 4 sänks till 0.1.

"Minst 4 ronder ska registreras/år i hcp-kortet.

ändringar i
HANDICAP-SYSTEMET

" Nu får Du använda sällskapsronder för höjning av ditt
hcp, men Du måste skriva in om Du önskar denna 
höjning i ditt hcp-kort innan ronden. 
(Gäller inte grupp 1)

" Du höjs 0,2 i hcp-grupp 5, övriga grupper höjs 0,1. 
Kolla buffertzonen för din grupp, så Du ser om du ska
höja din handicap eller inte.

" Bufferzon är det poängområde där ingen förändring 
av hcp sker.

" Sänka ditt hcp har Du alltid varit tvungen att göra om
Du får mer än 36p. Tillhör Du hcp-grupp 4 eller 5 får 
Du höja eller sänka dig på 9 hål också. Du lägger då 
18p till dina ihopspelade poäng.

" Sänkningen i hcp-grupp 5 har ändrats från 0,6 till 0,5,
vilket innebär att  38p ger 2x0,5=1 slag i sänkning.

" Tävlingsrond med valfri partner och starttid räknas för
alla hcp-grupper.

" Tröskeleffekten återinförs! När Du sänker dig till en ny
hcp-grupp, måste Du byta sänkningsfaktor så fort Du
har passerat hcp-gruppens gräns.
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STYRELSE &
KOMMITTÉER

Jan Ehrlin Ordförande
Anders Wilander Vice ordförande
Ulf Clasén Kassör
Per Samuelsson Sekreterare
Svante Larsson Styrelseledamot
Anita möller Styrelseledamot
Anders Berg Juniorkommittén
Leif Boqvist Tävl.kommittén
Kinna Clasén Damkommittén
Katarina Hoffmann Utb.kommittén
Kent Irebo Hcp-kommittén
Sigurd Lövmo Byggn.kommittén
Anders Wilander Bankommittén
Barbara Skogberg Regelkommittén
Svante Danielsson Klubbmästare
Sören Törnqvist Elitkommittén

KANSLI
Kerstin Gustavsson
Bo Rydingsvärd
Göran Olsson

PRO
Niclas Arwefjäll

ANSVARIG UTGIVARE
Jan Ehrlin

TRANÅS GOLFKLUBB
Box 430, Norrabyvägen 8
573 25 Tranås
Telefon 0140-311661
Telefax 0140-161 61
Golfshop 0140-169 20
Restaurang 0140-194 35
e-mail tranasgk@telia.com
www.golf.se/golfklubbar/tranasgk/

AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Box 430
573 25 Tranås

PORTO
BETALT

B FÖRENINGSTIDNING

Midsommarmixeden
Midsommarmixeden lockade som vanligt fullt med deltagare. Alla trivdes med
golf och fest. Efter en jämn tävling avgick familjen Magnusson med segern.
Dessutom gjordes en HOLE IN ONE på 10:an av Mona Jacobsson. Grattis!
Som vanligt fina priser från PC KONTOR.

Resultat
1. Ann & Mikael Magnusson 41 p

2. Kinna & Ulf Clasén 40 p

3. Linda Malmqvist & Anders Juhlin 39 p

4. Madelen Pettersson & Kjell Rosenqvist 39 p

5. Mona Jacobsson & Henrik Andersson 39 p

6. Ewa Kjellsson & Göran Björnkvist 39 p

7. Birgitta & Christer Thell 39 p

8. Linda & Marcus Lilja 39 p

9. Sophia Berg & David Lantz 39 p

10. Kerstin & Sten Nilsson 39 p

TRANÅS

G

OLFKLUBB


