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Det första som slår mig när
jag skall försöka summera
2003-års säsong är att golf-
intresset i vår kommun
fortsätter att stiga. 
Trots att vi under året tagit in
98 nya medlemmar (varav 28
juniorer) så har vi en med-
lemskö på 150 personer. De
flesta av de nya medlemmar-
na ersätter avgångna medlem-
mar eftersom vi nått det tak
för antalet aktiva medlemmar
som årsmötet beslutat om.

Förklaringen till golfens popularitet ligger naturligtvis
främst i sportens mångsidighet, tävlingsmomentet, natur-
upplevelsen, kamratskapet över kön- och åldersgränser
o.s.v. men också i det faktum att kostnaden för detta nöje
uppfattas som rimlig.

Våra avgifter är låga i ett nationellt perspektiv och oer-
hört låga i ett internationellt perspektiv. Så länge som
dessa avgifter täcker våra löpande utgifter och ger utrym-
me för en successiv förbättring av anläggningen så är den
sittande styrelsen nöjd och de föreslagna höjningarna för
nästa säsong är måttliga. Som så många gånger förr vill jag
dock varna för att förändringar i vår omvärld som vi inte
rår över kan förändra kostnadsbilden.

Etapp 1 i vår utvecklingsplan – den nya drivingrangen är
slutförd inom ramen för budgeterade kostnader och jag
framför ett tack till Anders Wilander, Niclas Arwefjäll och
många frivilliga klubbmedlemmar som skapat denna
trivsamma och effektiva träningsanläggning.

Etapp 2 – ombyggnad och nyanläggning av 3 hål pågår
och kommer inte att tas i bruk fullt ut förrän 2005.Ta
gärna en höstpromenad i området så kan Du bilda Dig
en uppfattning om de nya hålen.

Idrottsligt måste jag konstatera att 2003 blev sämre än
2002. Mest besvikna är säkert herrlaget som trots att man
presterade samma resultat som 2002 åkte ur sin serie.

PRODUKTION
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Golfsverige producerar toppspelare på löpande band och
vi har inte hängt med. Damlaget lyckades däremot med
sin målsättning att hålla sig kvar i Div.1 Bra gjort! Jag är
dock övertygad om att vi i det vimmel av entusiastiska
ungdomar som dras till Norraby skall hitta några blivande
stjärnor.

Banan har i år varit bättre utnyttjad än något tidigare år.
Om det beror på det nya bokningssystemet, vädret, kon-
junkturen (färre utlandssemestrar) eller många entusiastis-
ka nybörjare är svårt att ha en åsikt om, men det kan inte
bero på flera greenfeeronder.

Tvärtom har antalet gästspelare sjunkit något, vilket tro-
ligtvis i sin tur har samband med det nya bokningssyste-
met. Den kritik som framkommit mot banan och då
huvudsakligen mot ruffarna är till viss del berättigad.
Orsaken är dock helt enkelt att vi haft ett exceptionellt
växtår. (Stiga lär aldrig ha sålt så många gräsklippare som
i år!).

Närmast på tur för förbättringsåtgärder är greenområdena
på hål 6 och 12. Även om det finns anledning till kritik så
är det mycket oftare som jag och andra ansvariga får mot-
ta beröm och det lämnar jag med varm hand vidare till
personalen som haft ett intensivt år men löst sina upp-
gifter på ett bra sätt.

Till sist några ord om bolagiseringsplanerna. En grupp ur
styrelsen har utrett frågan genom kontakter med Svenska
Golfförbundet och av dem rekommenderade experter
samt genom kontakter med andra klubbar som haft frå-
gan aktuell. Styrelsen har funnit att de ekonomiska för-
delarna till viss del uppvägs av administrativa kostnader
under ett normalår.Till detta kommer en ovisshet beträf-
fande skattemyndigheternas agerande i samband med en
uppdelning av verksamheten samt det faktum att det på-
går en utredning när det gäller momsreglerna för ideella
föreningar. Styrelsen har därför beslutat bordlägga frågan
tillsvidare.

Jag hoppas att Du haft en fin säsong och hälsar Dig väl-

kommen till höstmötet.

Jan Ehrlin  

Golfvänner !
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ÄRENDELISTA:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte 

ordförande skall justera mötesprotokollet
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fråga om fortsatt vardagsmedlemskap
7. Fastställande av avgifter och medlemslån
8. Fastställande av budget för år 2004
9. Fråga om hyra av Tranås Golfhall för vinterträning
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Vi hoppas att många medlemmar tar tillfället i akt att påverka            
klubbens verksamhet.

Välkomna
Styrelsen för Tranås GolfklubbK
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Under 2003 har Calluna AB Ekologiska Kunskaps-

gruppen (www.calluna.se) genomfört en naturin-

ventering vid Tranås Golfbana.

Syftet med arbetet är att hitta värdefulla natur-

miljöer. Därefter kommer biologerna att föreslå

åtgärder för att bibehålla och utveckla natur-

värdena kring banan.Tranås golfbana hyser på

flera håll naturvärden som vanligtvis förknippas

med betesmarker. I den dagliga skötseln av golf-

banan kan dessa värden gynnas med en målinrik-

tad skötsel.

Calluna kommer under vintern att ta fram en

skötselplan som både motiverar och  föreslår olika

åtgärder för att utveckla natur- och upplevelsevär-

den kring banan.

Håkan Ignell, Calluna AB

Vinterträning i Tranås Golfhall
Tranås GK har erbjudits att hyra Tranås Golfhall under perioden 03.12.01-
04.04.30. Erbjudandet innebär att alla medlemmar får fritt utnyttjande av
träningsanläggningen med iakttagande av ännu ej fastställda regler. 
För att täcka kostnaden krävs en tilläggsavgift på 50:- per medlem för 2004.
Styrelsen överlåter till höstmötet att fatta beslut i ärendet. 
Frågor besvaras av Jan Ehrlin eller Anders Wilander.

Naturinventering av Tranås golfbana



BUDGETFÖRSLAG 2004

RESULTATRÄKNING
Bokslut Budget Utfall Budget

(Belopp kkr) 2002 2003 03-09-30 2004

Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter 2598 2775 2851 3045
Greenfeeintäkter o företagsgolf 1050 950 987 990
Reklam- o sponsorintäkter 163 160 223 250
Klubbtävlingsintäkter 24 15 40 30
Driftsbidrag kommun och stat 28 25 37 25
Hyresintäkter 115 125 56 110
Ränta och övriga intäkter 122 30 0 25
Summa intäkter 4100 4080 4194 4475

Kostnader 
Personalkostnader -1102 -1100 -871 -1356

KOSTNADER BANAN
Frö, gödning och bekämpningsmedel -92 -100 -122 -105
Dress och bunkersand -64 -120 -28 -90
Förbättringar banan -107 -125 -19 -125
Drift banan -401 -335 -263 -360
Summa kostnader banan -664 -680 -432 -680

JUNIOR, HERR- OCH DAMELIT
Herrelit -112 -60 -50 -60
Damelit -45 -60 -43 -60
Juniorelit -147 -150 -141 -150
Summa elitspel -304 -270 -234 -270

DR Shop och PRO -119 -120 -63 -120
Föreningsavg. golfinfo -220 -225 -237 -285
Försäkringar och skatt fordon -12 -20 -15 -20
Hyror -41 -57 0 -22
Administration -315 -225 -226 -210
Reklamkostnader -23 -30 -15 -30
Utbildning -9 -15 -3 -10

Fastighetskostnader
Vatten och avlopp -9 -15 -7 -15
Bränsle -9 -12 -8 -15
El -140 -120 -127 -170
Renhållning och städning -63 -60 -67 -70
Reparation, underhåll och övrigt -142 -120 -73 -165
Fastighetsförsäkring -24 -40 -29 -40
Summa fastighetskostnader -387 -367 -311 -475

Avskrivningar
Inventarier -378 -450 -260 -432
Fastigheter, byggnadsinventarier -259 -215 -191 -263
Banan, markanläggningar -159 -135 -139 -195
Summa avskrivningar -796 -800 -590 -890

Räntekostnader -53 -70 -26 -58

Summa kostnader -4045 -3979 -3023 -4426

Resultat 55 101 49

Investeringar/maskiner 536 500 823 480
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ÅRSAVGIFTER

Avgift 2003 Avgift 2004
Senior, enskild 2700 2900
Vardagsmedlemskap 2000 2140
Äkta makar/sambo (samma bostadsadress) 2540 2720
Studerande  22-25 år (studieintyg) 1490 1600
Juniorer äldre 18-21år 1080 1150
Juniorer yngre 13-17 år 880 940
Knattar tom 12 år 550 600
*Non resident 2700 2900
Passiv 390 390
Köavgift 200 200
Inträdesavgift seniorer 500 500
Inträdesavgift juniorer 100 100
Vagnplats med skåp 200 200
Nyckel till vagnbod 50 50
Städavgift för seniorer 100 100
Medlemslån 4 000 4000
Förseningsavgift efter förfallodag 200 200
Hyra av banan per påbörjad timma 1 500 1500
Hyra av golfbil 100 100
Startavgifter singeltävling 18/36 hål 50/80 50/80
* Non resident ÄM 2540 2720
Förhandsbokning starttider vardagar 50 50
Förhandsbokning starttider lörd.sönd. o helgdagar 100 100
GREENFEE
Seniorer 260/300 260/300
Seniorer helg tillkommande rond 100 100
Juniorer 100 100
* Gäller ej medlem som är folkbokförd i Tranås Kommun.

Banan
Arbetet med de nya hålen fortsätter och par
5-hålet (=nuvarande 5:an) färdigställs för att
kunna tas i bruk under senare delen av året.

Greenområdena på hål 6 och 12 åtgärdas
under vintern 2003-2004 för att komma till-
rätta med dräneringsproblemen.

Byggnation
Klubben har köpt ett förrådstält- ca 300 kvm,
för förvaring av våra fordon och maskiner.
Tältet skall placeras på en asfalterad grund
vid sidan av vår nuvarande verkstadslokal.
Samtidigt byggs personalutrymmena i verk-
staden till.

Administration
Svenska golfförbundets nya I.T. system kommer
att under året ersätta GK96, vilket kräver
utbildningsinsatser. Internt kommer vår konto-
plan att omarbetas och EU-anpassas.

Målsättning
Tidigare presenterade målsättningar när det
gäller banans kvalitet, service till medlemmar
och gäster, tävlings- och juniorverksamheten
och miljöarbetet ligger fast.

Arbetsplan för 2004
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Styrelsen beslutade innan säsongsstart om ett nytt
tidsbokningssystem. Med 1 års erfarenhet av det nya
systemet kan vi sammanfatta följande: 

_ Enklare för medlemmen att boka 

_ Jämnare flyt vad avser kansliarbetet. Inte samma   
koncentration av telefonsamtal i slutet av veckan 
som innan.

_ Svårare för greenfee gäster att få speltid.Vilket är på 
både gott och ont. Självklart är det så att våra egna 
medlemmar har tagit till sig det nya systemet snab-
bare än icke medlemmarna.

Detta har i praktiken fått den effekten att vi tyvärr fått
tacka nej till en mängd greenfeeförfrågningar.Men för-
hoppningsvis lär sig även våra gäster systemet så att
även vi kan ta emot fler gäster i framtiden.

Greenfee
När det gäller greenfeespel så har säsongen inneburit
en liten nedgång rent allmänt. Många klubbar har tap-
pat 10-15% och förklaringen hoppas man ligger i det
faktum att sommaren bjöd på mycket nederbörd med,
på en del håll, avstängda banor och uteblivna intäkter
som följd.

Enorm växtlighet 
Regnet bidrog också till en tillväxt av gräs som ingen
inom branschen kan erinra sig ha skett förut.Vi har
aldrig klippt så mycket gräs som i år och då har vi ändå
knappt behövt använda fairwaybevattningen över
huvudtaget. Detta har också fått till följd en del klago-
mål på tjocka ruffar och semiruffar.

Befogad kritik eller inte, men jag hävdar att den nya
Toro maskinen, som inköptes till årets säsong, ”räddat”
oss.Vi hade aldrig kunnat hålla ruffarna i någorlunda
skick utan denna maskin, som i princip gått dagarna
i ända.Vi hoppas att till nästa säsong slippa denna enor-
ma växtlighet för att kunna lägga personalresurserna
på lite mer ”finsnickeri”.

Ha tålamod
Mer än 30.000 rundor har i år spelats på vår bana.Alla
förstår då vilken stressfaktor detta innebär för känsligt
greengräs och vilken tidspress det sätter på banperso-
nalen. För att kunna utföra nödvändiga arbetsmoment
inom rimlig tid måste vi spelare finna oss i att det blir
kortare avbrott i spelet.

Lek med tanken att man för varje spelare avvaktar
1 minut från banskötsel så blir det många timmar på en

säsong eller närmare 63 hela arbetsdagar. Då är det lätt
att inse att det är vi spelare som måste vänta och inte
tvärtom.

240.000 nedslagsmärken!
En annan intressant sak att fundera över är nerslagsmär-
ken. I snitt gör en spelare 8 nerslagsmärken på en rond
(enligt engelska golfförbundet) 30.000 rundor ger
240.000 nerslagsmärken på en säsong. Då inser man
hur viktigt det är att verkligen laga sitt märke, annars
skulle snart greenerna vara ospelbara.

Samtidigt måste vi konstatera att lagningen har blivit
allt bättre de senaste åren.

Säkerheten framför allt!
Säkerhetsfrågor på banan skall alltid hållas aktuella.
Respekten för banpersonalen har efter förra årets tråki-
ga incident klart förbättrats.Detta gäller också andra
klubbar har vi förstått. Respekten spelare emellan ver-
kar också fungera då antalet incidenter anmälda till
kansliet är noll.

Vi har tagit fram ett säkerhetsdokument i klubben som
omfattar över 40 mer eller mindre relevanta punkter.
Vi jobbar efter den och försöker bygga bort osäkra och
farliga platser i takt med tiden och resurser.

Nytt datasystem!
Från kansliets sida vill vi också informera om det nya
datasystem som successivt skall tas i bruk i Golfsverige.
Efter nyår är det meningen att vi skall konvertera över
den information vi har på klubben till en central dator
på förbundskansliet.

Redan i februari kommer nästa års avgifter att sändas
ut. Det är därför mycket viktigt att du som medlem gör
följande noteringar:

_ Har du eller kommer du att ändra medlemsstatus till
nästa säsong? 

_ Kommer du att ändra adress till nästa säsong? 

Då vill vi få information om detta snarast. Det kommer
också i framtiden att bli än viktigare med kommunika-
tion mellan kansli och medlem vilket innebär att Din
mailadress bör skickas in till klubben. Detta är självklart
frivilligt, men skulle underlätta informationsmöjligheter-
na från oss till er på ett mycket bra sätt.

Allt från tillgänglighet på banan, speciella banförhållan-
de,tävlingsinformation mm. blir så mycket enklare att
kommunicera med respektive medlem.

Information från Kansliet

Maila din e-postadress till
tranasgk@telia.com6



Greenområdet på den nya par 5:an och vy från tee på par 3-hålet. 7

Arbetet med att förbereda
greenerna för  vintern påbörja-
des redan i augusti. Bland an-
nat minskar man kvävetillför-
seln samt tillför gräset alla
nödvändiga macro- och micro-
näringsämnen för att förbättra
microlivets livsförutsättningar,
öka sockerinnehållet i gräset,
reducera svamptrycket, öka
motståndskraften och närings-
upptaget samt minska risken
för urlakning.

Greenerna luftas med jämna mellan-
rum för att gynna gräsets rotsystem.
Tillsammans med vertikalskärning får
man bort allt gammalt gräs som har en
förmåga att bilda ett filtliknande skydd
som förhindrar syre att komma ner till

Hur man förbereder greenerna inför vintern
rotsystemet. Denna metod minskar ris-
ken för svampangrepp.

Tillväxten så här års avtar på ett natur-
ligt sätt vilket är ett måste då gräsplan-
tan skall gå i vintervila. Här är det vik-
tigt att gräset preparerats och skötts på
ett sådant sätt att gräset har ett förråd
av näringsämnen för att kunna få en
bra start vid nästa växtperiod. Under
hösten och vintern bevakas greenerna
så gott det går mot svampangrepp, is
m.m. Dessa åtgärder är också viktiga
för att få en bra start till våren.

Med denna korta och förhoppningsvis
begripliga beskrivning hoppas jag att
Du fått en liten insikt i det omfattande
jobb greenerna kräver.

Hälsningar 

Staffan 

Byggnationen av de nya hålen fortgår
och vi är inne i avslutningsfasen innan
sådd. Hålen kommer att bli både vackra
och utmanande och vi räknar med att
så gräs så fort tjälen lämnat marken i
vår. Detta betyder i sin tur att vi för-
hoppningsvis kan öppna dem för spel
någon gång nästa höst om inte något
oförutsett inträffar. Så här långt ser de
nya hålen ut att bli precis så bra som
vi hade hoppats.

Samtidigt som de nya hålen färdigställs
jobbar vi med att hitta en långsiktig
lösning på dräneringsproblemen på
hål 6 och 12. Även om det varit ovan-
ligt blött i år, så är och har det varit,
ett ständigt problem med svampig
mark på just dessa bägge hål.

Målsättningen är att åtgärderna inte
skall påverka spelet i för stor omfatt-
ning.

De nya golfhålen börjar ta form

Bild tagen från damtee på det nya par 4-hålet.



Juniorkommittén summerar säsongen
4 st tjejer kvalificerade sig till tjejligans final i Västervik.
Bäst lyckades Lai Jee Lim med en 2:a plats och Cecilia
Sätermo knep en 7:e plats.

Atteviks Cup samlade i år 75 startande. Maria Berg vann
C-klassen och Klara Johansson D-klassen.

Vi var representerade med 6 st
deltagare i Bankbokens grupp-
final som spelades i Tranås.
Tyvärr gick ingen vidare till
regionsfinalen. Något som
vi varit bortskämda med
de senaste åren.

Vi har i år arrangerat en
Bankboken Tour Regional-
tävling där Adam Wilander
placerade sig på en 7:e plats.Vi
har dessutom varit representerade
på ett antal Bankboken tävlingar under
året.Vi har haft spelare i både Bankboken Riks och Elit-
tävlingar genom David Lingmerth och Madelen Petter-
sson, som för övrigt vann en Rikstävling i Söderköping.

Vid säsongsavslutningen spelades 9 hål scramble med
både föräldrar och barn som deltagare.Vi delade ut priser
till bästa juniorer. I år gick priset till David Lingmerth och
Madelen Pettersson och uppmuntringspriset till Ebba Asp.

Nu tittar vi framåt och vi har börjat att planera inför nästa
säsong. Har ni några synpunkter eller om ni vill vara med
och hjälpa till inom Tranås Golfklubbs juniorkommitté
kontakta Ove Burenby tel. 0140/145 36 eller
mail: ove.burenby@euroform.se.

Ove Burenby

Ebba Asp fick juniorernas uppmuntringspris på avslutningen

Vi har under säsongen haft ca 85 ungdomar i träning
under ledning av Niclas Arwefjäll, Anders Juhlin och
Göran Bånge.
Sommarlovstouren har varit samma succé som året
innan och i år segrade Filip Pettersson i finalen.

Vi har även i år deltagit i Sexstadsslaget och Höglands-
slaget där placeringen blev en tredje plats i bägge
tävlingarna.

I seriespelet var vi mycket nära att ta den tredje raka
segern men vi förlorade på sista puttern i seriefinalen.

FÖRÄLDERVill du vara med och hjälpa till iJuniorkommittén? Ring Ove Burenby tel 14536 eller Bosse Johanssontel 13526 !
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Höglandslaget bestående av Jesper, Måns & Sebastian Svenler, Cecilia & Camilla Sätermo, Anna Zahlin
Ebba Asp, Henrik Beinö, Robin Ljungberg, Emma Zahlin samt Maria Berg.

Segraren i Sommarlovstouren Filip Pettersson flankeras av Jacob Eriksson och Jesper Svenler.

Det segrande laget på junioravslutningen.
De hade förmodligen god hjälp av att Julle gjorde hole in one på 2:an!

Bara tjejer på prispallen! 
Från vänster Cecilia Sätermo, Klara Johansson och Camilla Sätermo.

Vänta ni bara! Nästa år är det min tur. Kajsa Arwefjäll övar på segertalet.

En del av gänget som var med på junioravslutningen.
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STORA DAMDAGEN 10/6

A klass 
1 Madelen Pettersson 72 
2 Christina Clasén 72 
3 Gun Britt Olsson 72 
B klass 
1 Tina Sandelin 36 
2 Eivor Willén, Motala 34 
3 Lotta Fischerström 33 
C klass 
1 Malin Olsson 34 
2 Lena Dahlgren 34 
3 Siv Franzen 32 

PC KONTORS MIDSOMMARMIXED
21/6 

1 Peter Åhlen/Nadja Boij 

KM SLAG 2-3/8 

Damer 
1 Linda Lilja 245 
2 Elisabeth Wilander 254 
3 Caroline Carp 268 
Herrar 
1 Anders Juhlin 218 
2 Martin Gustafson 221 
3 Mikael Berggren 224 
H 35 
1 Peter Åhlen 144 
2 Anders Juhlin 145 
3 Mikael Berggren 149 
H 45 
1 Björn Ljunggren 151 
2 Mikael Magnusson 161 
3 Staffan Tengbom 165 
Junior H21 
1 David Lingmerth 157 
2 Christoffer Johansson 162 
3 Adam Wilander 163 
Junior D21 
1 Caroline Carp 173 
2 Maria Berg 174 
3 Cecilia Sätermo 222 
H55 
1 Lennart Sandelin 164 
2 Lars Andersson 165 
3 Kent Bergh 166 
H65 
1 Arne Lingmerth 187 
2 L-E Jivede 204 
3 Cyril Liljeqvist 226 
H75 
1 Elis Johansson 216 
2 Åke Antonsson 223 
3 Gunnar Ulfsbo 237 

KONSUM CUP 24/8

1 Elisabeth/
Hjalmar Wilander 43 

2 J Lagerqvist/
F Lagerqvist 42

3 E Gustavsson/ 
A Gustavsson 40 

ELTJÄNST BÄSTBOLL 7/9 

1 T Jacobsson/M Koivisto 45 
2 L Lilja/M Gustafson 44 
3 Henrik Karlsson/

Morgen Gustavsson 44 

KM FOURSOME 20/9

Herrar 
1 Magnus Karlsson/

Torgny Pettersson 148 
2 Per Friberg/

Peter Åhlen 149 
3 Martin Gustafson/

Johan Gustafson 159 
Damer 
1 Elisabeth Wilander/

Maria Berg 168 
2 Linda Lilja/

Caroline Carp 168 
3 Anita Möller/

Babsan Skogberg 177 

Tävlingsresultat 2003

HIO & eagle
Under golfsäsongen 2003 har följande golfare gjort hole in one.
Vi gratulerar dem till bedriften! Deras namn kommer   att
pryda sin plats på hole-in-one tavlorna i restaurangen.

26/5 Anders Juhlin hål 8
16/8 Mikael Lingmerth hål 8
19/9 Jonas Jerbin hål 8
6/10 Anders Juhlin hål 2

Totalt 25 eagles har gjorts på Tranås-banan under 2003.
Tolv av dessa gjordes på hål 1, en på hål 14, tre på hål
4, två på hål 11, sex på hål 5 och en på hål 13.

ONSDAGSGOLF FINAL 21/9

A klass 
1 Tomas Helgesson 66 
2 Torgny Pettersson 68 
3 Peter Åhlen 71 
B klass 
1 Daniel Blomqvist 70 
2 Thomas Jacobsson 72 
3 Mikael Folke 73 

FINALEN TISDAGSGOLFEN

A-Klass
1 Anita Möller  72
2 Lotta Fischerström 72
3 Linda Lilja 74
4 Ulla Blomqvist 75
5 Wanja Boij 75
6 Maria Berg 76
B-Klass
1 Malin Olsson 75
2 Carin Svensson 79
3 Siv Franzén 80

MALMQVISTS GULDPOÄNG

1 Anita Möller, Marianne Larssén 
och Siv Franzén

2 Lotta Fischerström, Solveig 
Pettersson och Beatrice Singelton

3 Elisabeth Wilander, Helén 
Andersson och Barbro Lövgren

OEM POÄNGEN 17/8

A klass 
1 Per Friberg 39
2 Hans Ljungqvist 37
3 Jesper Sätermo 37
Bklass 
1 Tony Andersson 41
2 Ebba Asp 41 
3 Christer thell 38
C Klass 
1 Anna Zahlin 40
2 Lai Kim Lim 39
3 Per Willberg 38

Tranås fick en seger i årets Distriktsmästerskap genom
Niclas och Therese Arwefjäll i DM Äkta makar.
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Golfveckan 2003
Efter fjolårets succé med en golfvecka
beslutades att göra ett nytt försök med
en modifierad golfvecka även i år.

Det visade sig att det var lika uppskat-
tat i år. Det genomfördes 3 tävlingar
med drygt 300 startande.

På måndagen spelades PaperPaks
singeltävling. på onsdagen Dam bjuder
Herre”. Tävlingen som blev lika lyckad
som förra året och sponsrades av
Winslow Travel AB.Tävlingen spelades
i ett fantastisk sommarväder. När man
avslutat sin ronda välkomnades man
av trevlig musik och sång av Niklas
Fransson.

Joakim och hans gäng stod utanför
klubbhuset och grillade hamburgare
och serverade öl. Det blev en mycket

trevlig och uppsluten stämning. Man
kan än en gång konstatera att det är
trevligt när tävlingsdeltagarna stannar
kvar efter tävlingen och idkar lite
“klubbliv”.

Fredagens tävling var också en upp-
skattad partävling - bästboll sponsrad
av Strömsholmen AB.

Härmed framförs ett tack till ovan
nämnda sponsorer och till alla som
på något sätt hjälpte till eller deltog
i golfveckan.

PAPER PAKS SOMMARGOLF 

A klass 
1 Magnus Johansson 72 
B klass 
1 Ulla Blomqvist 41 

C klass 
1 Lai Kim Lim 41 

WINSLOW TRAVEL DAM BJUDER
HERRE 23/7

1 Peter Åhlen/Wanja Boij 43 
2 Torgny Pettersson/

Beatrice Singelton 40 
3 Lotta Fischerström/

Svante Fischerström 40 

STRÖMSHOLMEN BÄSTBOLL 

1 Mark Liljeqvist/
Cyril Liljeqvist 47 

2 Håkan Landsjö/
Magnus Segersson 45 

3 Klas Göran Wallen/
Martin Hoflund 44 

11Alla hade trevligt på onsdagkvällen efter Dam bjuder Herre



Mörkret och kylan börjar att tränga
sig på och det är dags att tacka för
den här säsongen. Det har återigen
varit ett spännande år för golfen i
Tranås, vi har  även den här säsongen
representerat och fört fram Tranås till
de främre placeringarna i Småland
i olika sammanhang.

Ett stort tack!
Jag vill rikta ett stort tack till de som alltid
ställer upp när man ber om hjälp, speciellt
till de damer som fixar och beställer, ordnar
priser osv i Damkommittén. Ett stort tack
till er som har avlastat inte minst mig som
ordförande när livet blir besvärligt i bland.

Tack till Stig och Birgit Emmertz och kansli-
et som inte har det så lätt alla gånger.Tack
till Jocke som har ställt upp med rond-pri-
ser till Tisdagsgolfen och inte minst alla ni
andra som varit engagerad i de olika serie-
spelen.

Malmqvists Guldpoäng
I år bestämdes det att lägga Malmqvists
guldpoäng lite tidigare på året men trots
det och alla fina priser som Rickard skänk-
te så blev inte deltagarantalet riktigt så bra
som denna trevliga tävling är värd.Vi kom-
mer att utvärdera tävlingen och eventuellt

ändra något på lagsammansättningen men
en lagtävling kommer det att fortsätta att
vara.

Tranås Nationella Damdag
Tranås Nationella Damdag spelades tisda-
gen 10 juni och det var en härlig dag för
golfspel. Prisbordet var fullt som vanligt
och även här är det helt fantastiskt vad
roligt att bli bemött på ett så positivt sätt
i alla affärer när man kommer och frågar
efter priser. Häng med nästa år och spela
denna tävling, ni har allt att vinna, alla fick
pris i den här tävlingen.

Tack till våra sponsorer: 

Ann´s Mode, Modebutiken, Lingmerth´s
Resebyrå, Lindahls, Voice, JC, Westman &
Westman, Expert, Life, Tranås Posten, Hemtex,
Fotografen, Team Sportia, Synsam, Cream,
Stures Färg, Guns Parfym, DK-Butiken,
Gunnels Hårdesign, Magnussons Möbler, Eva
Boström och Peghouse. Vätterstads Frukt &
grönt. Bostättningen.

Utflykt i det gröna
I år gick den trevliga utflykten till Ombergs
golfklubb, det var en fantastisk resa som
ordnades av Daisy Sandelin och Ulla
Blomqvist. Resan började tidigt på lördags-
morgonen då 12 st förväntansfulla damer
gav sig i väg mot Omberg. Banan var precis
så bra som alla hade sagt och vi fick ett

Rapport från år 2003 från damkommittén
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mycket trevligt bemötande när vi kom
fram. Personal som hade bakat bröd och
gjort baugetter och kaffe till oss innan vi
skulle ut och bemästra den underbara
banan. Solen sken och det var alldeles
vindstilla, sjön Vättern låg som en spegel.
Och för er som inte spelat banan, åk dit! 

Vi peggade upp och kunde bara konstatera
att ronden gick alldeles för fort. Det som
mötte oss efter rundan var ett helt under-
bart salladsbord och en lunch som avnjöts
ute i solen.

Nästa år kommer det vinnande laget att
arrangera utflykten, och det blev:
Babsan Skogberg, Kinna Clasén och Kinna
Fransson.Vinnare i singelspelet blev Babsan
Skogberg med 40 poäng.

Seriespel
Det har spelats många olika seriespel i år
och det har gått mycket bra för alla lag. Här
nedan följer sammanställning av de olika
seriespelen:

Dampokalen
Dampokalen är en Smålandsserie som spe-
las i två omgångar. Förra året vann Tranås
och även i år tog vi hem bucklan. Första
omgången spelades i Nässjö. Christina
Fransson,Wanja Boij, Ulla Blomqvist och
Daisy Sandelin spelade och där segrade
Nässjö med 229 slag.Tranås låg på en 3:e
plats inför den sista omgången. Christina

D 35 D 50 match

Dampokalen D 50
Lotta vann 
Peghouse Eclectic
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Fransson blev bäst individuellt med 71 slag.
Andra omgången gick på Hook, där spelade
Anita Möller,Wanja Boij, Babsan Skogberg
och Kristina Clasén. De vann med hela
3 slag, totalt 226, före Lidhem och på tredje
plats Tobo. Mycket bra gjort tjejer.Anita
Möller blev bäst med 71 slag individuellt.

D-35
Här gäller det att fylla 35 år innan man
får vara med och tävla. Även här har det
avgjorts i två omgångar. Första omgången
spelades på Götaströms GK med 9 hål four-
some och 18 hål singel.Elisabeth Wilander,
Pia Wiberg, Ulla Blomqvist och Ann-Marie
Ljunggren försvarade Tranås färger.

Laget slutade på en andra plats efter
Jönköping som hade 334 slag medan Tranås
hade 342 slag.Ann-Marie och Elisabeth
vann foursome-tävlingen med 39 slag.
Elisabeth Wilander blev bästa singelspelare.

Andra omgången spelades på Saxnäs GK på
Öland, här var det tidig avresa för de tjejer
som så tappert gav sig iväg denna lördags-
morgon. Det var Elisabeth Wilander, Ulla
Blomqvist, Lotta Fischerström och Lotta
Carp som representerade Tranås.

Elisabeth och Lotta vann foursome med 40
slag. Singeln vann Elisabeth Wilander, 82.
TotalSegern tog Jönköping till slut före
Tranås.

D-50 div 1
Tranås D-50 vann även i år och ligger där-
med kvar i den högsta serien. Grattis och
lycka till nästa år.

Första tävlingen spelades på Älmhults GK.
Andra omgångenspelades på Kalmar GK.

Laget representerades av Anita Möller,
Katharina Lif, Babsan Skogberg och Raili
Malmqvist.

Resultat 

Lag 1:a omg. 2:a omg. totalt

1. Tranås 255 265 520

2. Kalmar 255 266 521

3. Jönköping 525

D-50 match
Under året har det spelats match spel och
det är en mycket trevlig spelform. Där det
har deltagit ett antal damer under året som
gått.Tranås lyckades inte ta sig till final i år
men det är bara att kämpa på och ta nya
tag till nästa år.

De som deltagit är Daisy
Sandelin, Carin Svensson,Anita
Widestrand, Siv Franzén,
Agneta Westman, Maj-Britt
Stridh samt ansvarig för
matchspelet, Marianne
Larssén.

Det har spelats 6 matcher
och vinnande lag blev
Jönköping.

Tisdagsgolfen
Detta år blev ett lite sämre år om man ser
till antalet deltagare. Men som alla vet reg-
nade nästan hela maj bort, i bland är väder-
gudarna inte med oss.

Finalen spelades som vanligt tillsammans
med Onsdags-golfarna och tyvärr blev det
några bortfall när vi skulle starta på morgo-

nen 21 september.

Som vanligt spelas det en grundserie där de
4 bästa scorerna under året räknas, placerar
man sig bland de 15 bästa i varje klass går
man till final. De som är med bland de 15
bästa placeringarna har ett grundseriepris
att hämta även om de inte kan vara med på
finaldagen. Som alla borde veta vid det här
laget så tillfaller priser som inte hämtas på
finaldagen Dam-kommittén, men går natur-
ligtvis tillbaka till andra tävlingar nästa år.

Eftersom det har varit diskussioner om hur
man spelar Tisdagsgolf även i år och kansliet
får råd och tips från alla håll hur det skall gå
till så upprepar jag ännu en gång och tillför en
liten förändring.

På tisdagar finns det förbok-
ningsbara tider mellan 11.00-

12.00 och på de första 3
tiderna 11.00, 11.10 och

11.20 är det lottning, de
som vill vara med och
spela i de lottade bol-
larna skall tala om det
för kansliet så sätter de
upp ert namn. Man

skall infinna sig i god tid
före kl 11.00 för lottning.

Därefter är det som vanligt
bokningsbara tider med valfri

partner fram till kl 12.00.
Eftermiddagstider är som vanligt mellan
15.00–17.00, alla förbokningsbara tider är
bokningsbara fram till kl 14.00 dagen innan
sedan släpps tiderna till övriga spelare.

Ha en trevlig vinter så ses vi till våren!

Ann-Marie Ljunggren

REGELKVÄLLVi kommer att anordna regelkvällar 
i vinter. De som inte skrivit upp sig och 

vill vara med kan ringa till någon i dam-
kommittén för intresseanmälan eller skriva 
upp namn och telefon nummer hem och 

till arbete ute på kansliet där finns en anmälningslapp på damernas anslagstavla.

Tisdagsgolf-finalen



Dagen Lunch
Lunchserveringen är åter öppen melan 11.00-14.00 på vardagar.
Vi kommer även att satsa på konferenser & fester av alla de slag. 

Hämta en broschyr i restaurangen eller besök vår hemsida
www.peghouse.se där du även hittar vår veckomatsedel.

Julbord
Under december månad kan Du äta julbord/julbuffé hos oss: 

Söndagar 7,14, 21 december 
samt luciadagen 13 december 

Öppettider: 12.00-16.00

Endast 165:- per kuvert
Ring och boka bord på tel. 0140-19435 

Välkommen ut till oss även i vinter!
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Elitkommittén
Såväl herr- som damlag har kämpat på i divi-
sion 1. Damerna visade att man är ett etable-
rat division 1-lag och gjorde återigen fina
insatser i seriespelen som ni kan läsa om på
sid. 16.

Herrarna spelade på A6 golfbana i första
omgången och noterade 585 slag. Detta var
samma antal slag som man hade 2002 på
Mjölby. Då räckte det till en delad andra-
plats. I år innebar det en 12:e plats av 13 lag.

Andra spelomgången innebar spel i
Norrköping för  herrarna. Herrarna hade det
tungt och får dessvärre ta steget ner till divi-
sion 2 nästa år. Det är kanske dags att låta
yngre förmågor konkurrerar till sig platser
i laget? 

Oavsett om det är medgångar eller motgång-
ar så präglas våra elitlag av god kamratskap
och lagkänsla.Alla i och kring lagen (caddi-
es, coacher, chaufförer mm) vill verkligen
TGKs bästa och utstrålar golfglädje.

Herrtruppen bestod i år av Niclas Arwefjäll,
Anders Juhlin, Göran Bånge, Peter Åhlén,
Martin Gustafson,Torgny Pettersson och
David Lingmerth.

Sören Törnqvist 

Under säsongen som gått har
klubben genomfört en testut-
bildning för nybörjare.
Klubbhandicapet har tagits
bort och alla som börjar spela
får 36+ i handicap. Detta hcp
behåller man till dess att man
får officiellt hcp.
Den stora skillnaden är hur man når detta
officiella hcp. Förr spelade alla från tee och
som ny plockade man ofta upp sin boll när
man kom fram till  greenområdet för slagen
var ”slut”. Det viktigaste av allt, närspelet,
fick man aldrig öva.

Numera startar nybörjaren ute på fairway
med sitt ”utslag” och får på så sätt möjlig-
het att både spela in och putta. När spelet

“Nya” Gröna kort-utbildningen - en succé!
blir bättre flyttar man sitt ”utslag” längre
och längre tillbaka tills man spelar från
ordinarie tee.

Den teoretiska delen har, som innan, delats
upp i två delar. En första grundkurs med
betoning på ”Vett & Etikett” och de enklas-
te reglerna i samband med grundutbild-
ningen hos våra pro och en fördjupnings-
kurs, med regelvandring och regelgenom-
gång, när man närmat sig officiellt hcp.

Har då detta gjort att spelaren snabbare
nått officiellt hcp? 

Svaret är entydigt ja. Dessutom går det be-
tydligt snabbare ute på banan vilket är bra
för alla spelare.

Glöm inte bort att banarbetarna alltid har
företräde på banan och att de är där för
vår skull.

Utbildningskommittén

Det gick inte så bra för herrlaget 
men sammanhållningen och lagkänslan är god!



Har du gjort 
en Eagle i år?

Då måste Du själv kommentera 
Din eagle på Eagle-hemsidan för 

att få ut presentkort från Good Year.
Du får med andra ord inte ut 

Ditt välförtjänta pris om Du inte 
vidtar denna åtgärd.
Hemsidesadressen är:

eagle.golf.se/extra/page.

Lycka till! 

Detta är alltså ett utdrag ur medlemmatrikeln från
Tranås GK 1973, men gäller trots lite gammal svenska
i allra högsta grad dags dato. 
Noterbart i övrigt var att medlemsavgiften 1973 var
325 kronor för män och 275 för kvinnor. Jämlikhets-
kämparna var tydligen inte lika alerta på den tiden.
Greenfeen var för övrigt 10 kronor vardagar och 15
kronor på helger. 

Etikettsregler: 

1. Ingen bör röra sig, tala, stå tätt bredvid eller direkt 
bakom bollen eller hålet, när en spelare adresserar 
bollen eller gör ett slag. 

2. Den spelare, som har förhand, bör få spela, innan hans 
motspelare eller medtävlare upplägger sin boll. 

3. Ingen spelare bör spela, förrän framförvarande spelare 
äro utom räckhåll.

4. För att tillgodose allas intresse bör spelet bedrivas 
utan dröjsmål. 

5. Spelare, som söker efter boll, böra låta andra matcher, 
som upphinna dem, passera; de böra giva tecken 
härom till de efterföljande spelarna och därefter icke 
fortsätta sitt spel, förrän dessa passerat och äro utom 
räckhåll.

6. Innan en spelare lämnar en bunker bör han omsorgs-
fullt igenfylla alla hål däri, som gjorts av honom.

7. En spelare bör tillse att grästorv, som slagits upp, 
genast blir återlagd och nedpressad samt att varje 
skada på inslagsplatsen orsakad av bollen eller spelaren 
omsorgsfullt repareras, sedan alla spelat sin boll i hål.

8. Spelare böra tillse att inslagsplatsen icke skadas, när 
bag eller flaggstång lägges ned,samt att varken de 
eller deras caddies skadar hålet genom att stå tätt intill 
detta eller vid hantering av flaggstången. 
Flaggstången bör vara ordentligt återsatt i hålet innan 
spelaren lämna inslagsplatsen. 

9. När ett hål slutspelats, bör spelarna omedelbart lämna 
inslagsplatsen. 

Såvida icke annorlunda bestämts, skola matcher i form av
single, trespel eller fyrspel ha företräde framför och rätt att
passera varje annan slags match. En ensam spelare har ej
rätt att behålla sin plats utan skall alltid lämna rum för en
match av vad slag det vara må.
Match som spelar hel rond, har rätt att passera match, som
endast spelar en kortare rond. Om en match ej håller sin
plats på banan utan blir efter närmast föregående match
mer än ett hål, måste den tillåta efterföljande match att
passera. 
OBSERVERA att detta är ett ytterligt avkortat exempel på
vad “golfetikett” innebär. Låt icke studierna stanna härvid. 

Vett & Etikett från 1973

Från regelboken hämtar vi följande definition av “BUNKER”.

”En bunker är ett HINDER som består av en iordning-
ställd markyta, vanligtvis en fördjupning, från vilken
torv eller jord tagits bort och ersatts med sand eller
liknande.” 
Det viktiga här är att notera ordet HINDER som längre fram i
regelboken under rubriken Definitioner (sid.19) förklaras
som: ”Hinder” är varje bunker och vattenhinder.

Nyligen hemkommen från en kortare Englandsvistelse, golfens
ursprungsland enligt dom själva, ställer man sig osökt frågan:
Bygger vi i Sverige bunkrar som Hinder? 

I en jämförelse med brittiska
banor från sent 1800-tal gör
vi definitivt inte det. Där är
bunkern verkligen ett hinder.
Många gånger får man spela
baklänges för att kunna ta sig
ur hindret. Jag har ännu inte
sett någon bunkerkonstruk-
tion där man med ett leende
på läpparna går ner i en bun-
ker med en järnfemma och
slår bollen 150 m till green.

Detta är dock mycket vanligt förekommande på svenska
banor. I Sverige bygger man oftast bunkrar på ett sätt som eli-
minerar ordet Hinder.Vi bygger många så kallade presumtiva
bunkrar som har till uppgift att snabba på spelet, det vill säga
att bunkern skyddar sneda slag från att hamna i oländig ter-
räng eller svårletade ruffar. Bygger vi helt enkelt för ”lätta”
bunkrar i Sverige? 

Ja, den frågan får säkert lika många ja- som nej svar, men helt
klart är att ju bättre Du blir som golfspelare desto lättare kom-
mer du att ta dig ur bunkrarna. Dom riktigt duktiga spelarna
betraktar inte bunkrarna som hinder, såvida dom inte spelare
på gamla traditionella brittiska banor, de räddar par ca 7 gång-
er av 10 vid bunkerbesök.

Då kan man ifrågasätta om inte definitionen Hinder, enligt
ovan, borde skrivas om så att Bunker utesluts ur densamma.

Klubbchefen 

Bunkern - ett hinder?

15



Visby GK ligger alldeles bredvid havet och efter avslutat spel badade vi i 25-gradigt vatten.

Första omgången i Lagan
Tranås Damlag spelade första seriespelet på Lagans golf-
klubb i mitten på juli, laget hade följande spelare:
Pia Wiberg, Linda Lilja, Madelen Pettersson, Elisabeth
Wilander, Maria Berg och Caroline Carp.

Första speldagen lirades foursome, det var Bettan och
Madde som kom in på utmärkta 72. Pia och Linda hade
83, bra lirat, vi hade tur som slapp regn och åska.
Vi hann precis in under tak när himlen öppnade sig.

På grund av regn och åska kunde fyrboll-bästboll inte
spelas, hela banan blev vattensjuk. Så det blev en efter-
middag med att hitta på något att göra, inte så lätt, vad
gör man med 6 glada golfbrudar i Lagan som inte är så
stort. Det löste vi med att gå på bio i Växjö, någon halv-
timme med Atteviks Bussen.

Dagen efter spelades singlarna, där vann Madde på fina
71 slag, Pia hade 78, Linda 78 och Bettan 80 slag. Laget
slutade på 7:e plats med 465 slag.

Det var att träna vidare till nästa seriespel som skulle
spelas i mitten av augusti på Gotland.

Gotland nästa...
Resan till Visby golfklubb avgick från Tranås 06.00 den
15 augusti till Nynäshamn där båten något försenad på
grund av storm skulle ta oss till Gotland. När damerna
hörde om storm blev det att hitta ett apotek som hade
SJÖSJUKE PILLER i lager. Det fixade vi och båtfärden till
Gotland gick utan någon större sjösjuka.

Efter ankomst till ön och banan, som ligger underbart
fint vid havet, skulle vi spela in banan. Det blåste halv
storm, det gick men det var inte lätt att nå flaggan i rak
motvind. Pia tryckte i väg en järntre från 135 meter,
kort green.Alla trivdes med banan och ett fint boende
som Lingmerth hade fixat.

Första speldagen gick i strålande sol, lagom vind allt
perfekt för en fin golfrunda. Foursome spelade Pia och
Linda bländande, dom vann med 73 slag, som var tange-
rat banrekord för damer. Bettan och Madde kom in på
82 slag, foursome är inte lätt att lira.

Bästbollen hade Bettan & Madde 73 slag, Pia & Linda
78 och det var godkänt tyckte vi.

Andra dagen spelades singlar, där kom Tranåslaget in på
följande: Madde 80, Pia 82, Linda 82, Bettan 84.

Lagresultat blev att Tranås kom på hedrande 8:e plats
med 1 099 slag, endast 1 slag från 6:e plats, och spelar
vidare i Div 1 nästa år.

Som lagledare har jag fått höra mycket tjejsnack under
dessa fina roliga golfdagar tillsammans. Jag vet allt om
barnfödslar och smink.

Tack för ett fint genomfört seriespel !

Stickan 

Rapport från damernas seriespel

Pia fick hålla tacktal vid prisutdelningen efter segern i foursome
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I hallen finns:
• Golfsimulator • Slagmattor
• Puttinggreen • Utbildade instruktörer
• Fikamöjligheter • Femkamp 
• Storbilds-TV
• Niclas Arwefjälls golfshop

Öpperttider
Tisdag-fredag 16.00–20.00
Lördag-söndag 11.00–15.00

Priser 
Slagmattor inkl. puttning, senior 100:-
Slagmattor inkl. puttning, junior 50:-
Säsongskort före 15/12 500:-
Säsongskort efter 15/12 700:-

Klubbar kan hyra hela lokalen för 500:-/tim.
Vi hyr ut lokalen till företagsträffar, klubbfester,
möten mm. Mat serveras i samarbete med
lokal restaurang.

För information och tidsbokning kontakta: 
golfhallen@legotech.nu
Anders Johansson 070-255 13 38 

127 30, 127 80

Vi finns i Wigénshuset vid södra infarten
i Tranås.

i n d o o r  g o l f

Gratis inomhusträning
i golfhallen !
Golfklubben avser att teckna ett avtal med
Golfhallen som ger medlem i Tranås GK för-
månen att träna inomhus utan kostnad. 

Från och med 1/12 2003 öppnar Golfhallen
och stänger 30/4 2004. 

För icke medlemmar i klubben gäller angivna
priser i mån av plats.

Vi har haft en intensiv och rolig spelsäsong!
•  Tisdagstävlingar har spelats 21 gånger med sammanlagt 600 startande.
Segrare i A-klassen blev Göran Lindeli och Göran tog årets inteckning
i vandringspriset. I B-klassen avgick Roland Olander med seger.

•  I Höglandstävlingen kom Tranås på en hedrande 2:a plats.

•  I våra 2 tävlingar mot Mjölby GK om Gränspokalen, blev resultatet 1-1.

•  I vårt utbyte med Gränna GK har vi lyckats vinna både på hemmabana
och i Gränna och därmed årets inteckning i vandringspriset.Vi har sedan
2 år tillbaka även ett mycket uppskattat utbyte med Jönköpings GK.

•  I finalspelet för H-65 kom Tranås 3:a av 9 deltagande klubbar.

Avslutningsvis vill vi från Gamla Grabbar tacka vår duktiga sekreterare
Birgit Emmertz, banpersonal och kanslipersonal – Anders – Kerstin –
Britt-Louise för trevligt samarbete.

Svante Larsson

Gamla Grabbar
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och bläddra igenom det man lärde sig för
några år sedan. Att vara ett bollplank till
kollegor är toppen, det stärker både mig
själv och min verksamhet. ”Det du ger får
du oftast dubbelt tillbaka”.

Jag är också UTBILDNINGSANSVARIG i PGA
ÖST och skall under året ta fram utbild-
ningar åt oss instruktörer som är intres-
santa. Det är kul att vara med och kunna
påverka hur utbildningarna skall vara.
Utbildning behöver vi alla för ”Den som
tror att han/hon är bra upphör med att
vara bra”, det är något jag tror på.

Att utbilda sig och hela tiden vilja bli
bättre är något som de flesta skulle strä-
va efter. Det är så lätt att slå sig för brös-
tet och tro att jag är bra. Jag tror på att
utbildning gör oss bättre. Jag försöker
att varje vinter gå någon form av utbild-
ning som jag tycker är intressant, denna
vinter ”Att marknadsföra dig som PRO”.

Allt detta tar lite tid, en av de viktigaste
detaljerna för att klara av detta är att vara
väl förberedd och planerad. PLANERING
av kurser, juniorträning, shopen ja hela
min verksamhet sker under vintern.
Detta tar tid, för när säsongen väl är i
gång, kommer det som inte är förberett
inte heller att göras. Hela min planering
brukar vara klar i januari. Det är skönt att
ha det så, det är en trygghet för mig.

När vi sedan kommer till mitten av mars
börjar varorna droppa in i shopen och

Niclas “hörna”
Efter nyår startar vi med inomhusträningen
för juniorerna i golfhallen. Vi kommer i år
att ta ut en junior-elitgrupp som kommer
att erbjudas lite mer träning under vin-
tern.Vi erbjuder även övriga juniorer
som vill träna på vintern lektionstillfäl-
len. Mer info om detta kan hämtas hos
mig i shopen f o m 6 december.

Jag är även handledare på HGTU (Högre
Grund Tränar Utbildningen) den utbild-
ning som Anders går nu. Jag har hand om
6 st instruktörer som går kursen. Mitt
jobb är att vägleda och hjälpa till med
bl. a. golfteknik, specialarbete, shopverk-
samheten och vara deras bollplank gen-
om hela kursen.

I februari 2004 åker vi 2 veckor till
Portugal där eleverna gör en golfskola för
180 elever. En så kallad examensvecka,
där jag som handledare ger dem feed-
back på deras sätt att vara instruktörer.
Den mesta tiden av min handledning är
under vintern men vi har även veckor på
sommaren. Jag sitter också med på inter-
vjuer till intagningen av HGTU-utbild-
ningen.

Att vara handledare är ett stimulerande,
roligt och utmanande jobb. Det innebär
att jag hela tiden måste ligga steget före
eleverna på vad som händer inom
instruktörsyrket, även uppdatera mig på
de saker jag redan läst och kan.Vem blir
inte bättre av att hela tiden gå tillbaka

Vad gör en PRO på vintern?
Många ställer just den frågan till mig.
En del tror att vi packar våra grejor och
åker utomlands hela vintern och en del
tror att vi ligger på sofflocket och inte
gör ett dugg. Spekulationerna är många
så jag tänkte i detta nummer berätta lite
om hur min vinter ser ut och vad jag gör
mer än att vara Head pro på Tranås GK.

November är instruktörernas SEMESTER
månad. I år blir det 2 veckor på Teneriffa
med familjen (inga golfklubbor). Det är
skönt att koppla bort golfen ett tag och
bada, umgås med familjen. Det är det jag
försakar när jag har ett säsongsbetonat
jobb, som jag och vi trivs förträffligt
med. Men visst, det blir rätt intensivt
under sommaren. I år var första gången
jag tog en veckas sommar semester
sedan jag började som instruktör –93.
Det var underbart skönt att få ladda bat-
terierna och koppla av mitt i sommaren.
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JULKLAPPSTIPS
• ”Nyhetsdax”

- Presentkort till Grand Opening 
• Ett Lektionspaket eller kurspaket

- Få ett bättre närspel” ”Slå rakare och 
längre”, ”Bli jämnare med 32-40 p 
varje runda”

• Galvin Green regn- och vindkläder 
500 kr rabatt

• Nike bollar Power Distance ord. 249:- 
Nu! 2 dussin för 399:-

UPP TILL HALVA PRISET 
PÅ BAGAR, METALWOODS, SKOR,
REGN- OCH VINDKLÄDER M.M.

PRISEXEMPEL PÅ GOLFSET (antal set kvar).
CTX ord. 2 790:-
8 järn stål. (1st) NU! 1 690:-
CTX ord. 2 990:-
7 järn grafit (1st) NU! 1 890:-
Tommy Armour ord. 2 990:- 
8 järn stål. (3st) NU! 1 990:-

Cleveland Tour Action ord. 4 990:-
7 järn stål. (1st) NU! 3 490:-
Wilson Deep Red ord. 5 290:-
7 järn stål (1st) NU! 3 990:-
Wilson Deep Red ord. 5 990:-
8 järn stål. (1st) NU! 4 390:-
Wilson Deep Red ord. 7 990:-
8 järn grafit (1st) NU! 4 990:-
Taylor Made OS ord. 6 690:- 
7 järn stål. (2st) NU! 5 490:-
Hogan CFT ord. 6 990:-
8 järn stål. (1st) NU! 5 490:-
Titleist 822 OS ord. 6 990:-
stål. (1st) NU! 5 490:-
Ping i3 ord. 8 490:-
7järn stålskaft  (2st) NU! 6 990:-
Callaway X 16 dam ord. 9 590:-
7 järn grafit (1st) NU! 7 990:-
Callaway X16 herr ord. 9 590:-
7 järn grafit (1st) NU! 7 990:-
Junior Future set ord. 1 490:-
1+3+bag+putter (3st) NU! 1 190:-

Först till kvarn gäller!!!!!!!!!!!

Lördagar 29/11 och 6-/12 kl 11-15
Helger 13-14/12 och 20-21/12 kl. 11.00-14.00

JULÖPPET
MED VINTERREA !

3-hjulsvagn som sparar ryggen.
Lätt att fälla ihop och tar liten plats.

från 1195 Kr



en ny spännande golfsäsong är i antågan-
de.Vi kommer som vanligt att ha en hel
del nya saker i shopen som vi packat
upp till Grand Opening 3-4 april 2004. 

Efter en lång och åter igen trevlig säsong
på Tranås GK har vi precis avslutat
säsongen med att vara på vår inköpsmäs-
sa inför säsongen 2004.

Nu väntar ännu en vinter innan vi får
spela golf på banan igen. Hoppas ni får
en trevlig vinter och jag ser redan fram
emot att träffa alla er igen.

Julöppet med vinterrea!
Som vanligt kombinerar vi julförsälj-
ningen med en vinterrea. Här ni kan
fynda på bl a trampolindrivers, bagar,
skor, järnklubbor, regn- och vindkläder
och mycket, mycket mer.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Välkomna!

Niclas & Göran & Anders
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Cleveland Tour Action ord. 4 990:-
7 järn stål. (1st) NU! 3 490:-
Wilson Deep Red ord. 5 290:-
7 järn stål (1st) NU! 3 990:-
Wilson Deep Red ord. 5 990:-
8 järn stål. (1st) NU! 4 390:-
Wilson Deep Red ord. 7 990:-
8 järn grafit (1st) NU! 4 990:-
Taylor Made OS ord. 6 690:- 
7 järn stål. (2st) NU! 5 490:-
Hogan CFT ord. 6 990:-
8 järn stål. (1st) NU! 5 490:-
Titleist 822 OS ord. 6 990:-
stål. (1st) NU! 5 490:-
Ping i3 ord. 8 490:-
7järn stålskaft  (2st) NU! 6 990:-
Callaway X 16 dam ord. 9 590:-
7 järn grafit (1st) NU! 7 990:-
Callaway X16 herr ord. 9 590:-
7 järn grafit (1st) NU! 7 990:-
Junior Future set ord. 1 490:-
1+3+bag+putter (3st) NU! 1 190:-

Först till kvarn gäller!!!!!!!!!!!

För 16:e året var proffsen i Tranås. Den 16-17 juni avgjordes årets upplaga
av OEM Tranås Golf Invitational. Spelare från både Europatouren och
Challangetouren fanns med i startfältet. 

Joakim Rask trivs i Tranås och tog sin 2:a seger i tävlingen efter bl.a. en
tangering av banrekordet, 64 slag, på första rundan. En starkt spurtande
Jonas Rundqvist, 66 slag sista 18, nådde inte ända fram men slutade som
klar 2:a. Det var för övrigt 2:a gången det hände.

1. Joakim Rask 133   
2. Jonas Runnqvist 135   
3. Leif Westerberg 139
4. Dennis Edlund 140

Patrik Gottfridsson 140
6. Dennis Edlund 141
7. Jonas Reffborn 142

Johan Bjerhag 142
Eddy Eriksson 142

10. Björn Pettersson 143
Per Edberg 143   
Robert Löfqvist 143
Hans Edberg 143
Johan Andersson 143   
Joakim Bäckström 143   

16. Mats Hallberg 144   
Christian Härdin 144   
Peter Grimfjord 144   

19. Johan Ryström 145   
Göran Bånge 145 

Per G Nyman 145 
Stefan Sterner 145 

23. Magnus Persson-
Atlevi 146 
Mark Dewdney 146 

25. Björn Bäck 147 
Andreaz Lindberg 147 
Per Granlund 147 

28. Martin Bengtsson 148 
29. John Grant 150 

David Leet 150 
Peter Dahlberg 150 

32. Anders Juhlin 151 
Martin Gustafsson 151 

34. Henrik Engvall 153 
35. Niklas Arwefjäll 156 
36. Jan Tilmanis 158 
37. Per Svensson 159 
38. Ulf Andersson 161 
39. Christoffer Ekman 162

Segraren Joakim Rask inkasserade 29.000:- för sin seger

16:e upplagan 
av Proffsgolfen 



STYRELSE &
KOMMITTÉER

Jan Ehrlin Ordförande
Svante Danielsson Vice ordförande
Ulf Clasén Kassör
Per Samuelsson Sekreterare
Svante Larsson Gamla Grabbar
Ove Burenby Juniorkommittén
Leif Boqvist Tävl.kommittén
AnnMarie Ljunggren Damkommittén
Anita Möller Utb.kommittén
Kenth Irebo Hcp-kommittén
Sigurd Lövmo Bankommittén
Barbara Skogberg Regelkommittén
Sören Törnqvist Elitkommittén
Leif Nordell Suppleant
Linda Lilja Suppleant

KANSLI
Anders Wilander, Kerstin Gustafson

PRO
Niclas Arwefjäll, assistent Anders Juhlin

ANSVARIG UTGIVARE
Jan Ehrlin

TRANÅS GOLFKLUBB
Box 430, Norrabyvägen 8
573 25 Tranås
Telefon 0140-3116 61
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

MALMQVISTS PLÅTSLAGERI

TRANÅS ROSTFRIA

D JOHANSSONS SNICKERI 

Niclas Arwefjäll

Våra bansponsorer


