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27 november 19.00 i Klubbhuset

Välkommen dit och gör din stämma hörd!

Moa Folke till USA för studier



Golfåret 2014 lider mot sitt slut och vi kan samman- 
fatta en fantastisk golfsäsong. Vintern var snäll, våren 
kom tidigt, sommaren var kanon och hösten blev lång! 
Jag spelade min första golfrunda på Norrabybanan 
den 29 mars, vilket var drygt än månad tidigare än 
året innan!
Vår bana, liksom många andra banor, har under största delen 
av säsongen varit på topp och det var bara under den torraste 
och varmaste perioden som det uppstod lite problem. Då fick 
vi bekräftat att vår gamla bevattningsanläggning inte riktigt hål-
ler måttet. Därför har vi påbörjat ett arbete med att förbättra 
anläggningen. Arbetet leds av Peder Ekeflo, som inför denna sä-
song blev invald som suppleant i styrelsen. Han, och några andra 
medlemmar med mycket goda kunskaper i styrteknik och reg-
lering, (som är hjärtat i en bevattningsanläggning) har tillsam-
mans med personal, bankommitté och konsulter börjat jobba 
med att få till en bevattningsanläggning värd namnet. 

I tidigare INLEDARE har jag påtalat vikten av det ideella 
arbetet i en förening. I år har det bildats ett par resursgrup-
per som har träffats vid några tillfällen och gjort banarbeten 
som den ordinarie personalen inte hinner med. Persona-
lens tid under högsäsong går till största delen ut på att sköta 
den dagliga klippningen och skötsel av greener. Exempel på  
resursgruppernas arbete är renoveringen av bron på hål sex och 
röjning av dammen på hål 10. För att hålla bra standard på vår 
anläggning måste vi utveckla arbetet med resursgrupper till att 
bli en del i banans skötsel. 

De senaste säsongerna har klubbens ekonomiska resultat inte va-
rit så positiva. För att kunna påverka vår ekonomi på ett bättre 
sätt bildades inför den gångna säsongen aktiebolaget Tranås 
Golf AB. Detta har redan under nuvarande år påverkat vårt re-
sultat och prognosen för säsongen 2014 ser mer positiv ut. 

Det krävs mer arbete för att få en stabil ekonomi över tid. Vid 
höstmötet 2013 föreslogs att klubben skulle gå ut med en för-
frågan till medlemmarna om att efterskänka sina medlemslån. 
Styrelsen skulle under säsongen undersöka hur man ska agera i 
denna fråga framledes. Frågan om finansiering av verksamheten 
i framtiden är ganska komplex. Man kan välja att ha kvar med-
lemslån som tidigare eller konvertera lånen till spelrätter. Det se-
nare skulle minska klubbens skuld till medlemmarna. Det finns 

även andra lösningar som man valt i golfsverige. Styrelsen arbe-
tar med frågan och har anlitat en konsult som är specialiserad på 
området. Denne konsult har gjort utredningar och medverkat 
vid genomföranden av spelrätter vid ett flertal klubbar. Det är 
viktigt att det görs en nogrann utredning om vilka alternativ som 
finns. Därför har styrelsen tagit beslut om att arbeta vidare med 
de olika finansieringsalternativen för att kunna ta ett väl förank-
rat beslut inför säsongen 2016.

Under säsongen har Tranås GK synts i olika media. Tranås kom-
mun har i sin satsning på att få nya invånare till kommunen sam-
arbetat med TGK för att sälja tomter i området kring golfbanan. 
De presumtiva invånarna fick en gratis golfrunda på Norrabyba-
nan vid sitt besök i Tranås för att titta på ny bostad. Klubben har 
även synts i TV-kanalen Viasat Golf som i juni var och gjorde ett 
inslag om klubben som sänds i Viasat Golf. 

Jag tycker mig ha känt en mer positiv känsla ute på Norraby un-
der säsongen 2014. Pro Kalle Ragneby har haft många nybörjar-
kurser och Norraby Krog har som vanligt varit välbesökt. Parke-
ringen ses ofta fullbelagd och det har varit fler greenfeegäster på 
besök än på länge. För att detta ska fortsätta så krävs det att vi har 
en bra produkt att erbjuda och då gäller det att få till helheten. 
Vi måste kunna presentera en bra bana, bra restaurang och en 
välsorterad shop. Jag tycker att vi kunnat erbjuda detta i år men 
vi får aldrig bli nöjda. Detta är ett ständigt pågående arbete. Vi 
måste hela tiden vara aktiva och engagerade och jag tycker att vi 
har alla förutsättningar till att lyckas.

Vi i styrelsen vill tacka alla som på något vis dragit sitt strå till 
stacken så att vi kan driva klubben.

Tack för säsongen 2014, snart är det vår igen och vi kan pegga 
upp på nytt!

Ordförande

Berra Fång

Ordförande har ordet

Håkan och Marie Lindqvist valde bort storstan till förmån 

för Tranås. Det som lockade var möjligheten att bo nära 

det som ger livskvalitet: sjön, golfen och småstadslivet. 

Nu släpper kommunen 36 nya tomter en drive eller två 

från Tranås Golfklubbs första tee. Du kanske ska bli 

deras nya granne? 

Småländska Tranås är en av få svenska småstäder som faktiskt växer. Målet är att bli 20.000 invånare år 2025. 

Sjönära tomter – som på Norraby Udde – är en av de satsningar som attraherar nya invånare. Se mer på tranas.se/bygga

NÄRANÄRASmåländska Tranås växer med golf- och sjönära tomter. 

NÄRA SJÖN De 36 tomterna ligger högt på en udde i sjön Sommen där både morgon- och 

kvällssol kommer åt. Tomtpris: 430 000 inkl. båtplats - så att du kan utforska 

insjöskärgården för egen maskin. NÄRA GOLFENFörsta tee på gångavstånd. Fullvärdigt medlemskap i Tranås GK ger även fritt 

spel på Mjölby, Vreta Kloster, Motala och Finspång. Se mer på tranasgk.se

NÄRA STAN 10 minuters cykelavstånd till centrum, med cykelbana hela vägen. 

NÄRA LINKÖPING OCH JÖNKÖPING
Goda kommunikationer gör det lätt att pendla: 43 minuter med

pendeln till Linköping och bara aningens längre till Jönköping. 



Viktig information från kansliet!
Funderar du på att byta  
medlemskapstyp inför 2015?
Då vill vi gärna att du hör av dig till kansliet via mail eller telefon 
innan 5 december, så vi får med rätt uppgifter på din faktura.

Greenfee-medlem
Du som är greenfee-medlem måste boka tid eller utanför tidsbok-
ningen meddela kansli/shop när du spelar. 
När det inte är öppet kan du lägga ett meddelande i greenfee-facket i 
info-rummet bredvid kansliet. Där kommer finnas ett papper du kan 
fylla i. 

Tidsbokning
Den obligatoriska anmälan till shop/kansli har gett ett bra resultat 
och det är inte många bokade tider som inte utnyttjas. Detta gör att 
fler får möjlighet att spela. 
Vi ber er att i första hand spela tre- och fyrbollar när det är stort 
tryck på banan. Vi kommer, om det finns behov, att plocka ihop två 
tvåbollar för att kunna ge flera chansen att få spela. 
Vi tidigarelägger ingen bokad speltid utan att först kontakta  
spelarna, men en tvåboll kan bli framflyttad 10 - 20 minuter.

Information via e-mail
Vi ska bli bättre på att skicka ut information via mail. Om du  
inte har lämnat din mailadress till kansliet kan du göra det nu,  
så missar du inget. Har du lämnat rätt mailadress men ändå inte får 
några mail från oss, lägg in bokning@tranasgk.se i dina  
kontakter, då godkänner du oss som avsändare.

Adressändring
När du flyttar, kom ihåg att anmäla adressändring till kansliet eller 
via Min Golf. 

Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram mot ett nytt 
och härligt golfår 2015!

Kansliet
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e2014-11-27 Kl. 19.00 
Plats: Golfklubben
 ÄRENDELISTA:
 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,   
   som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av medlemsavgifter för 2015
 8. Fastställande av greenfee-avgifter
 9. Fastställande av budget
 10. Prisutdelning 
 11. Övriga frågor
 12. Mötet avslutas  

 Välkomna!

 Styrelsen för Tranås Golfklubb 



BUDGET TRANÅS GOLFKLUBB 2015
    Utfall 140930 Helår 2014 Budget 2015
Intäkter  Utfall 2013 Budget 2014 Koncern Prognos Koncern
Medlemsavgifter  3 465 3 300 3 029 3 029 3 220
Spelavgifter greenfeemedl.   180 162 162 170
Vagnbodavgifter   70 64 64 90
Greenfeeintäkter  779 720 802 805 750
Företagsgolf   30 91 91 50
Reklam & sponsorsintäkter  293 300 301 301 350
Klubbtävlingsintäkter  237 200 219 219 220
Kommunala & statliga bidrag  58 55 36 40 40
Hyra från entreprenörer  95 75 77 87 85
Övriga intäkter  186 75 271 271 80
Summa intäkter  5 113 5 005 5 052 5 069 5 055

Kostnader       
Personalkostnader  2 049 1 600 1 269 1 650 1 750
Kostnader banan  725 700 518 650 650
Junior, herr- & damelit  143 170 23 167 165
DR Shop & PRO  335 335 295 295 295
Föreningsavgift golfinfo  214 200 175 220 220
Hyra mark & lokaler  71 70 68 75 71
Klubbkostnader  149 110 177 200 200
ADM övrigt  278 350 228 250 263
Fastighetskostnader  422 400 300 450 412
Företagsförsäkring  47 45 58 70 75
Summa kostnader  4 433 3 980 3 111 4 027 4 101
Avskrivningar  970 925 621 830 830
Räntekostnader  82 90 51 80 80
Årets resultat  -372 10 1 269 132 44



FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER
 
 Avgift 2014 Avgift 2015
Senior (med i Östgötasamarbetet) 4900 5100
Senior (ej med i Östgötasamarbetet) 4500 4700
* Vardagsmedlemskap (ej med i Östgötasamarbetet) 3500 3700
Studerande 22-29 år (studieintyg) (med i Ö-samarbetet) 2400 2400
Juniorer äldre 18-21 år (med i Östgötasamarbetet) 1800 1800
Juniorer yngre 13-17 år (med i Östgötasamarbetet) 1500 1500
Knattar tom 12 år (med i Östgötasamarbetet) 900 900
** Non resident (med i Östgötasamarbetet) 4900 5100
** Non resident (ej med i Östgötasamarbetet) 4500 4700
Årsmedlem senior (med i Östgötasamarbetet) 
(inget medlemslån kopplat till medlemskapet) 5795 5795
*** Greenfee-medlem (ej med i Östgötasamarbetet) 1800 2000
Passiv 390 390
Vagnplats med skåp 200 300
Nyckel till vagnbod, deponi 50 50
Kort till fria rangebollar, deponi 50 50
Medlemslån (betalas tidigast år 2) 4000 4000
Hyra av banan per påbörjad timma 2000 2000
Hyra av golfbil 100/150/300 150/200/300
Startavgifter singeltävling 18/36 hål 100/150 100/150

GREENFEE  
Seniorer vardag/helg 350/450 375/475
Juniorer vardag/helg 150 150

* Vardagsmedlemskap innebär att spelaren endast har rätt till spel på vardagar med  
starttid före 15.00. Vid spel på vardagar efter kl 15.00 eller lördag, söndag och helgdag  
ska halv greenfee erläggas.

** Gäller endast medlem med giltigt medlemskap i annan klubb och ej folkbokförd i Tranås Kommun

*** Medlemskap utan spelrätt men erhåller 3 greenfeerundor i GIT vilka bokas av vid spel.  
För ytterligare spel på Tranås GK och på andra klubbar betalas ordinarie greenfee. 
Fritt spel på korthålsbanan.

Familj med samma adress skall betala max 13.500 kr i medlemsavgifter.

KORTHÅLSBANAN
Korthålsmedlem – aktiv 900 900
– rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
– rätt att spela på stora banan för ordinarie full greenfee (gröntkort)
– du är passiv i GIT och kan inte spela på andra banor

Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma 500 500

GREENFEE  ”Pay & Play-bana”
Seniorer vardagar/helg 100 100
Juniorer vardagar/helg 50 50



Efter en mild vinter började Mattias & Torgny sina nya 
jobb som banchefer i början av mars. Efter bara några 
veckor, den 29/3, kunde de informera oss medlemmar om 
att banan nu var öppen för spel.
Att få möjlighet att spela golf sista helgen i mars måste vara rekordtidigt 
för oss medlemmar i TGK. Torgny & Mattias har med sin personal och 
tillsammans med vår konsult Henrik Wissinger, gjort ett kanonjobb. 

Jag tror att alla kan hålla med om att greener och fairways har hållit god 
klass under säsongen. Vi kan nog också vara överens om att våra tees 
kan bli bättre. De är överlag för små, vilket innebär att slitaget blir stort. 
För att i viss mån minska slitaget och underlätta återväxt har vi emel-
lanåt valt att använda oss av tillfälliga tees på några hål. 

Samtidigt som vi hade en underbar sommar insåg vi på allvar att bevattningssystemet inte riktigt hänger med. Det är framförallt 
styrningen som inte går att lita på till 100 %. Detta håller vi på att titta på och förhoppningsvis har vi en ny styrning på plats inför 
nästa säsong. För att underlätta planeringen av arbetet och underhållet på och kring banan ska vi under vintern påbörja arbetet med 
att ta fram en Masterplan. 

Som vi alla vet kräver en golfklubb av vår storlek och standard mycket ideella krafter. Här har vi alla ett ansvar. Det finns några olika 
resursgrupper som jobbar och har jobbat på tu man hand tidigare. Vid ett par kvällar i år jobbade vi tillsammans och fick mycket 
gjort. Tanken inför nästa säsong är att samla grupperna gemensamt vid ännu fler tillfällen. Förhoppningsvis är vi då ännu fler som 
kan vika någon/några kvällar under säsongen för att göra vår klubbs största tillgång ännu bättre.  

Patrik Rosengren 
ordförande i Bankommittén

Rapport från 
Bankommittén

Stöd våra juniorer genom att välja Tranås GK som en av dina favoriter nästa gång du 
spelar hos Svenska spel! Då får klubben vara med och dela på 50 miljoner kronor.
Svenska Spel satsar på ungdomsidrotten genom ”Gräsroten” där föreningarna får 
vara med och dela på 50 miljoner kronor. När man spelar hos Svenska Spel med sitt 
Spelkort är man med och bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå. 
Nästa gång Du spelar hos Svenska Spel uppger du att du vill ha Tranås Golfklubb som 
en favorit (man har möjlighet att ha upp till tre ”favoriter”). Du kan läsa mer på Svenska 
Spels hemsida där du också kan välja vilken/vilka föreningar du vill stödja.

Ditt stöd betyder mycket för klubbens ungdomsverksamhet – 
och det kostar dig inget extra!



I år har vi bildat ett par resursgrupper som har träffats vid några tillfällen och gjort banarbeten som  
den ordinarie personalen inte hinner med. Personalens tid under högsäsong går till största delen ut  
på att sköta den dagliga klippningen och skötsel av greener. Exempel på resursgruppernas arbete är 
renoveringen av bron på hål 6 och röjning av dammen på hål 10.

För att hålla bra standard på vår anläggning måste vi utveckla arbetet med resursgrupper till att  
bli en del i banans skötsel. 

Vill du göra en insats och dra ditt strå till stacken? Anmäl ditt intresse till kansliet.

Vi behöver resursgrupper!



Rapport från Täko
Tävlingssäsongen på Tranås GK började traditionellt med 9-hålstävlingen 
Västerängs Äggolf och avslutades med Norraby Krogs Mixed Tee, vilken 
lockade 140 deltagare.

Samtliga partävlingar är väldigt populära och har oftast max deltagare 
(120-150). Singel- och KM-tävlingar lockar fortfarande få deltagare. 
Desto roligare är det att intresset för Tranås Open ökar för varje år.  
Målet är att nå 70-talet spelare. 

Vår populära Golfvecka, med sammanlagt sju tävlingar, lockade 700 
spelare till start. I augusti stod vi även värd för en av Skandia Tour Riks 
kvaltävlingar och i den deltog 70 juniorer från hela landet.

När det gäller våra klubbmatcher så vann Tranås Stigaskeppet i Motala 
och tog femte och sista inteckningen för att behålla skeppet för gott. 
Klubbmatchen mot Eksjö ställdes in p.g.a. bristande intresse. 

Tack för den gångna säsongen!

TÄKO

Så här gick det för våra serielag 
Smålandsserien 2015 D 35 Div.1   
Placering 1:a  
M. Bengtsson, W. Boij, M. Engsén, L. Lilja,  
J. Friberg 

D 50 Div.1 Placering 2:a 
U. Blomqvist, C Fischerström, A. Möller, 
E.Wilander 

D 60 Div.1 Placering 8:a 
C. Fransson, A. Karlsson, B. Mangs,  
M-B. Stridh, C. Clasén, Y. Erkers 

H 35 Div. 1 Placering 7:a.  
Spelar Div 2 nästa år.
A. Johansson, M. Högström, M. Sund,  
P. Carlsson, K. Ragneby 

H 45 Div.1 Placering 3:a 
T. Pettersson, M. Karlsson, P. Åhlen, P. Friberg 

H 55 Div. 2 N Placering 1:a 
Spelar Div 1 nästa år.
M. Magnusson, T. Helgesson, L. Olofsson,  
H. Ljungkvist, T. Carlsson 

H 65 Div. 2 N Placering 2:a 
Spelar Div 1 nästa år.
L. Berggren, S. Danielsson, K. Johansson,  
L. Möller, A. Rofors, M. Sjölin, A. Gustafsson,  
J. Gullqvist, J. Andersson 

H 75 Div. 1 Placering 4:a 
B. Falkenström, A. Lingmerth, H. Westman,  
A. Wissing, T. Lingmerth 

De fyra bäst placerade tjejerna i flickklassen på Skandia Tour Riks

För Er som vill träna puttning ordnar vi med  
öppethållande i golfhallen. 

Välkommen tisdagar kl. 18-20 med start  
13 januari 2015!



Årets tävlingsresultat
VÄSTERÄNGS ÄGGOLF, 9-HÅL
A-klass
1. Dan Löwunger 18
2. Bo Johansson 18
3. Ulla Blomquist 18
B-klass
1. Agneta Sjögren 23
2. Ronnie Sjögren 21
3. Karin Ulmbrant 20

OCAB FLAGGOLF
A-klass
1 Hans Ljungkvist 18:de
2. Kalle Patriksson 18:de
3. Martin Hoflund 18:de
B-klass
1. Dennis Svensson 19:de
2. Roger Carlsson 19:de
3. Christer Gustavsson 19:de

VÅRBÄSTBOLL
1. J Hedberg/S Hedberg 49
2. H Lindqvist/M Lindqvist 44
3. H Andersson/A Strand 43

MALMQVIST GULD DAMTÄVLING
1. C Fischerström/M Fischerström 41
2. K Hoffman/G Kalling 39
3. C Osbeck/M Engsén 38

SANDSTRÖMS MODE
Herr A-klass
1. Pär Ivarsson 70
2. Henrik Acklén 74
3. Andreas Blomquist 75
Herr B-klass
1. Anders Clasén 37
2. Ronny Sjögren 37
3. Kenneth Brezelius 37
Herr C-klass
1. Dan Sundström  35
2. Sven Erkers 29
3. Robert Rydberg 28
DAM A-klass
1. Ulla Blomquist 36
2. Elisabeth Wilander 32
3. Anong Clasén 31
DAM B-klass
1. Stina Hedberg 39
2. Madlene Bengtsson 35
3. Agneta Sjögren 31

SKOBE-GOLFEN
1. S Hagström/M Tamminen
2 J Berg/I Cornell
3. M Folke/M Folke

GOLFSTORES MIDSOMMARMIX
1. D Sundström/A Sundström 46
2. K Fransson/C Fransson 44
3. K Gustafsson/L Gustafsson 41

TRANÅS OPEN
1. Johan Bjerhag 146
2. Peter Kindh 152
 Christoffer Palfi 152

GENERATIONSPOKALEN
1. B Johansson/K Johansson 45
2. P Levander/I Levander 44
3. M Skobe/A Skobe 44

SEMESTERSLAGET
A-klass
1. Anders Johansson 70
2. Moa Folke 71
3. Per-Olof Karlsson 72
B-klass
1. Claes Undenäs 66
2. Rolf Johansson 71
3. Patrik Forsemalm 71
C-klass
1. Catherine Osbeck 73
2. Magnus Petersson 80
3. Åke Sundström 80

TGKS  FOURSOME
1. A Lingmerth/D Svensson 42
2. B Fång/J Fång 39
3. P Ekström/P Blomqvist 38

HANDELSBANKEN  
DAM BJUDER HERRE
1. M Svenler/A Gustafsson 47
2. C Osbeck/E Hellqvist 44
3. E Gustafsson/E Asp 41

OPTIMERA BÄSTBOLL
1. J Sätermo/J Berg 55
2. S Tudegård/H Tudegård 45
3. S Breid/U Jonsson 44

Pristagarna i Malmqvists Guld från vänster K Hoffman/G Kalling,  
C Fischerström/M Fischerström, C Osbeck/M Engsén



Pristagarna i herrklassen Andreas Lingmerth, Andreas Sjögren och Peter Åhlén.  
I damklassen Moa Folke, Klara Johansson och Emelie Högström.

NORRABY KROGS 
FYRMANNASCRAMBLE
1. B Ekstam/A Wederberg/ 
 R Ljungberg/A Skobe 55,1
2. V Ahlgren/E Tingman/ 
 P Dahlström/D Bremer 54,7
3. U Persson/M Andersson/ 
 J Hillman/S Nilsson 55,3

STRÖMSHOLMENS IRISH
1. P Blomqvist/P Ekström 48
2. H Lindqvist/M Lindqvist 44
3. G Kalling/K Hoffmann 44

TRANÅS CLASSIC
A-klass
1. Erik Hellqvist 42
2. Johan Andersson 41
3. Per Friberg 38
B-klass
1. Thommy Nilsson 37
2. Christina Fransson 37
3. Roger Gustavsson 37
C-klass
1. Ann-Sofie Rundberg 37
2. Anette Carlsson 34
3. Katarina Hoffman 34

SPA SVINGEN
1. A Widestrand/C Fransson 68,0
2. L Falkenström/L Olsson 69,4
3. L Ring/M Bengtsson 70,4

COOP CANCERGOLFEN
1. A Bengtsson/A Bengtsson 43
2. E Jönsson/K Johansson 42
3. M Högström/E Högström 40

OEMS BÄSTBOLL
1. T Andersson/H Karlsson 44
2. P Åhlen/M Karlsson 42
3. G Seidel/W Thulin 42

NORRABY KROG MIXED TEE
1. Lag Michael Magnusson 97
 M Magnusson /L Ring/ 
 H Andersson/M Andersson
2. Lag Johan Wressel 95
 J Wressel/A Lingmerth/ 
 K Johansson/T Andersson
3. Lag Jessica Friberg 93
 J Friberg/R Friberg/ 
 M Engsén/M Brangenfelt

KM Foursome
1. Pär Carlsson/Andreas Lingmerth 156 
2. Lars Berggren/Michael Berggren 159
3. Per Friberg/ Peter Åhlén 161

KM Match 
1. Per Friberg
2. Magnus Karlsson
3.  Andreas Johansson
 Tomas Helgesson

KM Slag
Herr
1. Adam Sjögren 224
2. Andreas Lingmerth 225
3. Peter Åhlén 227
Dam
1. Klara Johansson 149
2. Moa Folke 151
3. Emelie Högström 167

KM Klasser
H21
1. Johan Andersson 163
2. Philip Ljunggren 171
 Martin Landström 171
H35
1. Martin Gustavsson 146
2. Karl Ragneby 154
3. Andreas Johansson 156

H45
1. Magnus Karlsson 150
2. Peter Åhlén 152
3. Torgny Petersson 162

H55
1. Tomas Carlsson 161
2. Östen Jakobsson 167
3. Christer Carlbom 177

H65
1. Jan Andersson 165
2. Lennart Möller 173
3. Lars Berggren 181

H75
1. Arne Wissing 87
2. Håkan Westman 92
3. Arne Lingmerth 95

Klubbmästare Tranås GK 2014



På Tranås Golfklubb gäller Viasat-kortet, dvs. den som abonnerar på 
Viasat Golf får ett kort med vilket spelaren kan få rabatterad greenfee  
på utvalda banor. Som ersättning får TGK en presentationsfilm upp-
spelad på Viasat Golf. Den 24 juni besökte filmare får Viasat Norraby-
banan och tillsammans med Moa Folke och Andreas Lingmerth fick 
man material till en film som visats med jämna mellanrum under hösten 
på Viasat Golf. Detta är bra PR för vår klubb.

Davids andra säsong på touren började i oktober 2013 med en ganska tuff start, han hittade inte 
riktigt spelet och missade cutten i de tre första starterna (då är den 2a tävlingen CIMB Classic bort-
räknad där han kom T64, en tävling där alla 78 spelare får göra alla 4 ronder). Trots detta klarade 
han 8 cutter på de 11 första tävlingarna. 

De riktiga topplaceringarna fanns inom räckhåll men ville inte infinna sig förrän på The Honda 
Classic i februari. Här kom han på 8:e plats. Detta följdes upp av 5 missade kvalgränser för att sedan 
ta en T5-placering på Crowne plaza Invitational, där han hade tätkänning ända in på slutet. Där- 
efter följer en period med blandat resultat, några missade cutter men även några topp 20-place-
ringar, bl a en T16 på greenbrier Classic.

Summan av allt under säsongen blev en 127:e plats på penninglistan, vilket var två placeringar 
för högt för att automatiskt behålla kortet. Istället fick han kvala via undertourens finalspel på  
web.com. Här spelar han riktigt bra och den topp 50-placering som krävdes för att avancera var 
aldrig i fara. Han klarar alla kvalgränser och fick placeringarna T4, 6:a, T14 & T27.

Hittills i år har David spelat fint och inför omrankningen så ser det bra ut! Kolla in läget på: 
http://www.pgatour.com/players/player.34409.david-lingmerth.html/season

Bilder på våra tranåsspelare från en regnig  
men rolig golftävling. David Lingmerth var 
sponsor för denna tävling.

Viasat - reklamfilmen

David klarade kvalet

Tranås Open



JUNIORTRÄNINGEN 2014

Vi har ca 75-80 barn och ungdomar i träning vilket är en liten ökning 
jämfört med förra året, vilket är jättekul. Den stora delen är fortfarande 
barn som börjar sin golfkarriär. Vi har gjort allt från himmel till jord 
vad gäller golfträning inklusive spel på både stora och lilla banan. Den 
mest uppskattade träningen var nog när vi kollade hur många som fick 
plats i vår bollplockarbil ... Både jag och Micke har haft träningarna  
med inhopp av Sofie någon gång – vi har haft väldigt kul tillsammans 
med er alla. 

Det är fler ungdomar än barn som har hcp men fler och fler mognar för 
spel på stora banan. Vi började skrapa på ytan av regelboken i år men 
nästa år så kör vi en egen juniorregelkurs. Vi vill ju att Tranås ska synas 
ute i golfsverige. 

Ett tre dagars läger hade vi också efter skolavslutningen med ett 30-tal 
juniorer. Förmiddagsträning och spel stod på programmet. Även här var 
det bil som var höjdpunkten för många. Vi kollade hur många juniorer 
som får plats i en rangebil. Lägret avslutades med Skandia Cup klubb-
kval, där ett par spelare gick vidare till distriktskval och slutligen en spe-
lare till region kval. Tyvärr kunde inte spelaren närvara vid regionskvalet 
men vill ta revansch nästa år.

Målet att bli fler än 100 i träning kvarstår, så har ni kompisar som 
vill börja är de varmt välkomna nästa år!

Kul att också få skicka två lovande juniorer på Smålands läger i septem-
ber. Hugo Johansson och Max Gado var på Ronneby Golfklubb en helg 
och fördjupade sig i sitt golfspel tillsammans med tjejer och killar ifrån 
andra Smålandsklubbar. Ingen rast eller ro då schemat var späckat från 
morgon till kväll, precis som äkta proffs lever och levererar. Nästa gång 
hoppas vi kunna skicka fler.

Även i år har fräcka färger på klubbpiké och keps gjort våra juniorer syn-
liga på banan. De sponsorerna som hjälpte oss med det vill jag rikta 
ett stort TACK, oerhört uppskattat. Följande var sponsorer: Linds 
& Källmans, Skobes, Skapa och Golfstore Tranås.

År två, upp till bevis.



Tranås representationslag, herrar Martin Gustafson, Markus Tamminen, Adam Sjögren, Pär Karlsson, Andreas Lingmerth, Johan Andersson och Simon Hellquist.  
Damernas lag bestod av Emelie Jonsson, Ebba Asp, Emelie Högström, Klara Johansson, Linda Lilja och Moa Folke.

SHOP OCH LEKTIONSVERKSAMHET 2014

Andra året som egen entreprenör, återigen är jag tacksam för stödet av 
er medlemmar. När säsongen drog i gång tidigt gjorde även shopens  
verksamhet så. Kläder har gått i parti och minut och på klubbsidan har 
demodagarna var både välbesökta och lönande. Min känsla är att vi har 
en bra mix i shopen och att ni som kunder kan få vad ni vill och behöver.

Säga vad man vill om Custom fitting men det ÄR för alla och ni som 
varit hos mig vet vad jag pratar om. Det är bättre att anpassa klubban till 
spelaren och inte tvärtom. 

Kanske den största succén i år var avrostningskurserna i alla dess former. 
Tro mig, det är svårt att hitta en träningsform som passar alla men här 
fann vi ett bra koncept. Håll utkik efter liknande. 

Följande sponsorer vill jag tacka för ert stöd på rangen:  
Byggombutiken.

Shopen kommer att ha JULÖPPET den 13-14 december samt  
20-21 december mellan klockan 10.00-15.00. Fynda julklappar från 
mina julklipp eller kanske ett presentkort. 

Jag bjuder på pepparkaka och glögg.

Kalle Ragneby

ELITTRÄNINGEN 2014

En ny era tar vid. Tillsammans med herrarna och damerna tillkom i år 
en vuxen juniorgrupp. Tanken var att träna tillsammans var fjärde vecka, 
enskilt med mig en vecka och två klara-av-övningsveckor. Teknik är bra 
att kunna till viss del som spelare så där har vi bara börjat fördjupa oss 
men fortsättning följer. Mycket av träningarna har varit gruppövningar i 
form av olika tester som för närspel och långa spelet. Kreativitet är bland 
det bästa jag vet när det kommer till golf, så har vi också tränat. Olika 
lägen kan lösas på olika sätt beroende på spelarens förmåga, jag coachar 
för och nackdelar. Många av våra träningar har också byggts kring sam-
varo och teamkänsla, alla ska känna sig hemma i gruppen gammal som 
ung. Min förhoppning är att vi känner oss som ett lag inte som individu-
ella spelare när vi tränar tillsammans. Vi ska lära och sporras av varandra 
– vi är Tranås Golfklubbs finest. 

Seriespelet gick i år på olika platser då damerna spelade i division I på 
Linköpings Golfklubb och herrarna i division II på Jönköpings Golf-
klubb. Damerna stod för en fantastisk insats och klättrade till en 5:e 
plats efter sista dagens singelspel. Alla bidrog och spelade verkligen till-
sammans, alla spelade minst en runda och lämnade till slut 4 lag bakom 
sig. Det var väldigt kul att se lagkänslan när vi bodde tillsammans i 
Linköping och det sved för min del när jag halvvägs in i tävlingen läm-
nade för att hjälpa herrarna. I laget spelade Klara Johansson, Moa Folke, 
Linda Lilja, Ebba Asp, Emelie Jönsson och Emelie Högström. Samma 
lagkänsla vill jag se nästa år då vi kör igen. Förutom spelande lag har 
även Elisabeth Wilander och Mia Bergman varit med och tränat, plats 
för fler har vi också.

Herrarna spelade som sagt sitt seriespel på Jönköpings Golfklubb, un-
der sommarens absolut varmaste dagar. Även i år spelade vi mindre bra 
under foursomen och hamnade långt ner i resultatlistan. Bästbollen och 
singelspelet lämnade lite att önska och det blev till slut en 7:e plats med 
3 lag bakom sig.  Det ger återigen Coach, undertecknad, en del att fun-
dera över till nästa år – för ge upp, det kommer vi aldrig att göra!

JUL
ÖPPET!
13-14 och 20-21

december 

10.00-15.00



Det glada gänget som var med på premiärresan 2014 till Spanien.

Börja golfsäsongen 2015 med mig på resande fot – vi 
åker till Vilamora, Portugal. Det blir golfskola och spel 
på fantastiska banor i trivsam miljö. Piké med mera till 
alla resenärer. 

Mer info på min hemsida, www.golfstore.eu/tranas eller på 
www.golfplaisir.se/tranas. 

Följ med till Portugal på golfresa i vår!



Med sikte på nästa säsong!
Vi tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna golfsäsongen, den 
har varit intensiv med en härlig kvalitet på banan. Många positiva röster 
ifrån golfpaket och tillresta som tycker vi har en fantastisk anläggning.
Det stundar vinterförberedelser, där vi i år bestämt att vi kommer servera julbord under 
december. Vi kommer göra ett klassiskt julbord där ni blir inbjudna till köket för att 
hämta våra hemlagade läckerheter.
Våra matlagningskurser har varit otroligt uppskattade och därför kommer vi i den mån 
det finns möjlighet att boka in dem under hösten och våren. Vårt mål är att tillgodose 
era önskemål!
Vi har öppet för fester, catering och övriga arrangemang hela vintern. Ring eller maila för 
förslag och offert.
Vi har inte marknadsfört det så mycket, men vi är återförsäljare för en mängd kända 
varumärken inom köksutrustning. Vi kommer fram till jul erbjuda 20 % rabatt på hela 
knivsortimentet. Information om de olika serierna finns på www.norrabykrog.se. 
Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp.
Ring eller maila in förfrågningar då vi inte är på plats varje dag ute på banan.  
0140-19435 martin@norrabykrog.se

Efter önskemål har vi i år beslutat att servera dagens lunch 
fram till jul.  
Vi kommer att ha öppet för lunch mån-fre11.30-14.00. 

Ni är hjärtligt välkomna!

Martin med personal

20% 

på hela vårt 

knivsortiment 

fram till jul.

 
   Hole-In-One’s 2014

Norrabybanan:
29 april   Pär Carlsson 8 
5 maj   Anders Johansson 8 
20 maj   Ju Chin Lim 15 
28 maj   Michael Berggren 10 
6 juni   Dan Löwunger 10 
14 juni   Mikael Magnusson 10 
24 juni   Ulla Blomquist 5 
9 juli   Jerker Stenqvist 8 
31 juli   Stig Johansson, Värnamo GK 8 
20 aug   Michael Berggren 10 
26 aug  Linda Lilja 10 
12 sept  Jonas von Euler, Granöbygdens GK 15 
20 sept  Åke Carlholt 8 
 
På annan bana av medlem i Tranås GK
21 april  Gunnar Mangs, LaTorre Golf, Spanien  Hål 17
25 maj  Linda Lilja, Kättilstorp, Jönköpings GK Hål 11
11 aug  Tobias Andersson, Flemminge GK  Hål 5 
12  sept Anita Sjöberg, Vadstena GK Hål 5 



Tack för ännu en fin säsong 2014 med 77 spelare som under 20 tisdagar 
spelade 941 ronder. I snitt startade 47 spelare vid varje speltillfälle. Segrare 
i A-klassen blev Arne Gustafsson och i B-klassen Alf Fransson.
14 augusti stod Tranås värd för Höglandstouren. Banan visade upp sin bästa sida och 
de 123 startande var mycket nöjda. I finalspelet som i år gick på Isaberg Golfklubb var 
Lennart Möller bäst av GG med en femteplats. Lagresultatet räckte dock inte till en 
framskjuten placering.
Matchtävlingen Gränspokalen emellan Tranås GK och Mjölby GK spelades den  
12 maj i Tranås och den 1 september i Mjölby. I Tranås segrade vi medan vi i Mjölby 
förlorade. Det betyder att Mjölby nu har vandringspriset.
Avslutningen gick i år till Ulricehamn. Tyvärr var vädret endast med oss den första 
dagen. Det var en trevlig och utmanande bana. Vi blev väl mottagna av klubbchefen 
Henrik Karlsson som kort berättade om banan. Vi bodde på Hotell Bogesund där 
kvällens middag och prisutdelning ägde rum. Andra dagen blev spelet inställt pga regn 
och mycket blöt bana. Istället gjordes en utflykt till Gällstad. Efter att ha ätit lunch på 
golfklubben där styrde Sören Eidelbrekt Lingmerths bussen hem igen. 
Vi tackar speciellt golfvärdar, banpersonal och kansli för säsongen 2014 men även alla 
Gamla Grabbar som troget spelar vår tisdagsgolf.

Lennart, Lasse och Jan

Gamla Grabbar GG’shöstmöte 27 november  
OBS tiden! 17.45 

i klubbhuset. 
Val av ny styrelse i GG 

– kom och gör din 
stämma hörd.

Uppvärmning på rangen i Ulricehamn ...

Avslutades med trivsam middag .



Tisdagsgolfen startade redan den 15 april.  
I år spelades det 20 rundor och vi hade tre da-
mer som spelade så många som 19 av dessa! 
Den 13 september hade vi 30 finalister och 
platserna fördelades procentuellt utefter an-
tal kvalificerade deltagare i respektive klass. 
Segrade i A-klassen gjorde Emelie Högström 
och i B-klassen Ewa Sätermo. Finaldagen  
avslutades med en trevlig grillbuffé på  
Norraby Krog tillsammans med onsdagsgolf-
finalisterna.

Vi har under året arrangerat ytterligare två 
tävlingar. I maj spelades Malmqvists Guld-
poäng med fina priser från Malmqvists Guld. 
Där segrade Lotta och Margot Fischerström.

I augusti spelade vi SPA-Svingen där för-
stapriset, en SPA-upplevelse på Badhotel-
let, vanns av Christina Fransson och Anita 
Widestrand. Vi hade också många andra 
fina priser i form av presentkort på behand-
lingar och träning från våra lokala massörer,  
frisörer, fotvårdare och träningsställen mm. 
Vi vill passa på att tacka våra sponsorer  
under året för alla fina priser. Vi hoppas 
kunna locka lite fler damer till våra tävlingar 
under 2015!

I år har fyra Tranåsdamer deltagit i Smålands 
Damtour som spelades på Wireda, Jönkö-
ping och Eksjö. Man tävlar individuellt, det 
är samma spelform som tisdagsgolfen och de 
två bästa resultaten ligger sedan till grund för 
en final. I år var det Marie Engsén och Jessika 
Friberg som spelade till sig en plats i finalen 
på Vetlanda GK. Där spelade man om en 
plats i landskapsmatchen mot Östergötland 
2015 som nästa år spelas på Omberg.

Vi har under året också spelat Smålands- 
serien där D35 efter spel i Jönköping och 
Hook vann div 1. D50 kom tvåa i div 1  
efter spel på Alvesta och Sand. D60 spelade i  
Alvesta samt Värnamo och man slutade på en 
7:e plats i div 1.

Förra året vanns Smålandspokalen av oss i 
Tranås och därmed fick vi arrangera årets  
tävling i början av september. Den vanns i år 
av damerna från Ryfors.

Under året har vi också spelat en match-
tävling med Asensus som sponsor. Det blev 
en liten ”familjekamp” där segrare blev Sofie 
Brangenfeldt och Gunilla Svensson tvåa. De 
som förlorade i första matchen gick vidare till 

”Andra chansen” och här var det Marie Kenn-
mark som lyckades hela vägen. Matchspel är 
en rolig spelform och vi hoppas det blir en 
matchtävling även nästa år, med ännu fler  
damer som vill vara med!

Ja, detta var en sammanfattning av damernas 
säsong 2014. Nu ser vi fram mot ett nytt år, 
en ny härlig golfsäsong och att få träffa er alla 
igen!

Damkommittén

Dags att summera damernas säsong
Vår vana trogen började vi säsongen med en välbesökt upptaktsträff på Norraby Krog! Här fick vi i damkommittén 
tillfälle att presentera oss och informera om den kommande säsongen. Kalle informerade lite om vad han hade för 
planer och stod för en inspirerande modevisning.



DAMLIGAN
Förra året började jag med ”vilken härlig golfsäsong med fantastiskt 
väder” och i år var det ändå bättre!
Vi har under året spelat 22 tisdagar och vi har varit i medeltal  
13 deltagare per gång vilket är en liten minskning från förra året. Vi 
har ej behövt ställa in något spel även om det vid ett par tillfällen 
varit nära åskavbrott. 
Vi har även i år tävlat om bäst resultat på fem rundor. Segrade gjor-
de Yvonne Erkers med 359 slag tätt följd av Christina Fransson på 
361 slag. Vi har också en liten tävling varje gång och den har vun-
nits 10 gånger av Christina Fransson vilket är fantastiskt bra och 
sporrar oss andra till bättre spel nästa år.
Vi har även i år haft en utflykt till Omberg där vi spelade och  
stannade över natt samt spelade på Mjölby på hemvägen. Vi hade 
fantastisk tur med vädret och banan var i kanonskick. På kvällen 
åt vi en tre rätters middag och när vi kom in i matsalen var Göran 
Zackrisson där på besök, så vi fick en liten pratstund med honom 
vilket alla uppskattade. 
Avslutningen hade vi 23/9 med en liten lottad golftävling samt 
lunch och prisutdelning.
Vi hoppas på att fler damer vill spela med oss nästa säsong och  
hälsar alla välkomna!

Damligan genom Gulli Kaaling

SENIORAS
Senioras är öppen för alla damer 55+. 
I år har vi haft en fantastisk säsong med i medeltal 15 deltagare  
vilket känns väldigt trevlig. 
Vi samlas kl 08:30 för spel kl 09:00 på torsdagar. För spel behöver 
man ej föranmäla sig utan det är bara att dyka upp. Vi spelar om 
en trisslott per 5 deltagare och det kan ju bli stora vinster!!! Vi har 
också en Eclectic-tävling som varar hela säsongen. Detta år delade 
Gulli Kaaling och Katharina Hoffmann på segern. 
Vi brukar besöka våra sammarbetsklubbar för spel men i år blev det 
inget av detta vilket troligen får skyllas på den fina sommaren.
Vi har årligt utbyte med Eksjö Senioras och i år var vi där och  
spelade. Tyvärr sammanföll detta spel med Aderlövs marknad så vi 
blev bara 6 st från Tranås. Vi som var där hade en jättefin dag med 
många skratt och trevligt spel på en mycket fin bana.

Senioras genom Gulli Kaaling

Det är inte alla gånger man får krama en kändis som Göran Zackridsson...



STYRELSE & KOMMITTÉER

Bertil Fång Ordförande 
Magnus Skobe Vice ordförande 
Malin Ekeflo Sekreterare
Per Samuelsson Kassör &
 Medlemskommittén 
Beatrice Singleton Styrelseledamot
 Marknadsansvarig
Mattias Lägermo Styrelseledamot
Patrik Rosengren Styrelseledamot
 Ordf. Bankommittén 
Andreas Lingmerth Suppleant 
Peder Ekeflo Suppleant
Leif Nordell Tävlingskommittén 
Kent Irebo HCP-kommittén 
Jessica Friberg Damkommittén 
Bo Olsson Byggnadskommittén 
Martin Ribenhäll Revisor 
 Revisor
Torgny Pettersson Arbetsledare
Mattias Högström Arbetsledare 
Lennart Swenson ordf. GamlaGrabbar 

VALBEREDNING:
Sigurd Lövmo ordf, Kjell Blomqvist
Anders Berg, Inger Lindvall styr repr.
 
KANSLI:
Britt Jöhnson, Ulf Atterklint
 
BANAN:
Torgny Pettersson, Mattias Högström, 
Staffan Lago, Roland Johansson, 
Kenneth Henningsson, Rune 
Mårtensson, Matz Hansson, Magnus 
Sjöström och Maria Löfström. 

PRO:
Karl Ragneby
 
RESTAURANG:
Martin Dahlgren
 
ANSVARIG UTGIVARE:
Bertil Fång

PRODUKTION: BYRÅN

TRANÅS GOLFKLUBB
Norrabyvägen 8, 573 35 Tranås
Telefon  0140-31 16 61
Golfshop  0140-169 20
Restaurang  0140-194 35
e-mail info@tranasgk.se
www.tranasgk.se

Våra partners

E N T R E P R E N A D
KANONADEN

EL & VVS


