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blemen uppstår inte hos oss utan hos leverantören.
Men som tur är påverkar detta varken spelet eller
banan så det får ta sin tid.Värre är att det förorsakar
ökade kostnader nu och i framtiden.

Tävlingsverksamheten på klubben har ändrat karaktär
under de senaste åren. ”Vanliga” tävlingar med indivi-
duellt deltagande minskar i intresse medan olika for-
mer av lag och parspel ökar. Samtidigt finns det många
tävlingar som riktar sig till olika åldersklasser och kön
både på klubbnivå och distriktsnivå. Det tävlas alltså
som aldrig förr men mönstret har ändrats. Har Du syn-
punkter på detta så hör gärna av Dig till Leif Boquist,
TÄKO ordförande, eller undertecknad.

Det stora glädjeämnet i klubben just nu är juniorverk-
samheten.Vi har nått vårt mål i och med att ca 20%
av medlemmarna är juniorer och de allra flesta av dem
är med i någon utbildnings- eller träningsgrupp. En stor
eloge till kommittén, tränare och de många föräldrar
som engagerar sig i denna verksamhet.

Den vid årsmötet bordlagda frågan om stadgeändringar
kommer att tas upp igen vid det extra årsmötet i
november. Förslaget presenteras i sin helhet på annan
plats i tidningen.

Till sist en käpphäst i repris. Det är styrelsens ansvar
att erbjuda våra banarbetare en säker arbetsmiljö.
Hur löser vi den uppgiften med hundratals golfare på
banan med en järnfemma i handen och en stenhård
golfboll framför fötterna? Vi kan bara vädja till Dig att
ta Ditt ansvar. Om Du är slicare - räkna med hook - om
Du är hookare - räkna med slice.Tag framför allt till
säkerhetsmarginaler innan Du slår och vänta på klar-
tecken från banarbetaren om han/hon finns i risk-
området.Tack!

För övrigt är jag en obotlig optimist som tror på en fin
golfhöst för alla.

Svinga väl.

Jan Ehrlin 

Golfvänner !
Efter den här sommaren är
det lätt att stämma in i
Tomas Ledins ”Sommaren
är kort - det mesta regnar
bort”. Tur att man har gol-
fen så att man kan kränga
på sig regnstället och gå en
runda.

Skämt åsido så påverkar
naturligtvis vädret också en
golfare och vi i TGK märker
det på ett minskat antal
gästspelare. Hittills har vi
noterat en minskning med
ca 15% och det är en klen
tröst att många andra klubbar

runt om i landet har samma tendens.

Minskningen påverkar naturligtvis klubbens ekonomi
och styrelsen måste väga in detta när budget för 2005
skall beslutas. Personalens erfarenheter av den gångna
säsongen är att medlemmar utnyttjat möjligheten att
beställa starttid 5 dagar före aktuell speldag i så hög
grad att det inte funnits några tider att erbjuda intres-
serade greenfegäster. Ett förslag till åtgärder som ligger
till grund för budgeten kommer att presenteras på det
extra årsmötet i november.

Banan har klarat vätan förhållandevis bra och efter ett
utdraget elände med vinterskador på greenerna så var
den i toppskick till klubbmästerskapen. Renoveringen
av 12:ans greenområde har tagits emot mycket positivt
av alla jag talat med och nu ser vi fram mot nästa år
och tre nya hål som vi hoppas skall göra de första nio
hålen lika omväxlande och spännande att spela som
de sista nio.

Den nya personalen på kansliet har snabbt kommit in
i sina arbetsuppgifter. Det som förorsakat extraarbete
under året är införandet av det nya datasystemet.

Vi har bildat en mycket kompetent IT kommitté så pro-
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2004-11-22 Kl. 19.00 
Plats: Församlingshemmet, Tranås Kyrka

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. Fastställande av avgifter och medlemslån
7. Fastställande av budget för år 2005
8. Styrelsens förslag till stadgeändring
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

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

Välkomna
Styrelsen för Tranås GolfklubbK
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Till Styrelsen i Tranås Golfklubb
Tranås 2004-10-08

Motion

Hej
Som golfvärd på Tranås GK vill jag lägga ett förslag som jag tror kommer att öka antalet greenfeegäster.
Som det nu är får medlemmar och gäster boka 6 tider per dag mot en avgift hur långt i förväg som helst.
I övrigt får resterande bokningsbara tider bokas 5 dagar före aktuell speldag. Merparten av tiderna bokas
av medlemmar och det finns sällan tider att erbjuda gäster utan dessa hänvisas till den skrivna bollrännan
som bokas på plats. Självklart chansar inte en tillresande på detta utan avstår spel i hopp om att hitta tid på
annan bana.
Mitt förslag till en mer gästvänlig bana lyder:
Låt greenfeespelare boka 5 dagar före och klubbmedlemmen 2 dagar före.Vi behöver öka gästspelandet för
att inte behöva öka årsavgiften.
Vill passa på att tacka alla glada lirare i klubben som med golfvärdarnas hjälp kom ut på banan.

Med vänlig hälsning
Stig Emmertz 

Svar: Greenfeeintäkter - Förbokning av starttider

Styrelsen måste tyvärr konstatera att greenfeeintäkterna för 2004 blir väsentligt lägre än budget. Det finns klubbar
som lyckats hålla sin budget men den allmänna trenden i Golfsverige är en nedgång i greenfeespelandet. Orsakerna
kan vara  flera - vädret - ökade avgifter - och i vårt fall vinterskador på greener. Kansliet och golfvärdarna pekar på
ännu en orsak i vårt fall, nämligen medlemmarnas möjlighet att boka tid 5 dagar i förväg. Budgeten för 2005 upptar
850.000 kr i greenfee- och företagsgolfintäkter och förutsätter att utrymme skapas för våra gäster. Styrelsen har be-
slutat att avsätta 1,5 timma per dag för greenfeespel. Om dessa tider inte är uppbokade 2 dagar före aktuell speldag
så är de bokningsbara för medlemmarna.Vi emotser gärna synpunkter på detta beslut.



BUDGETFÖRSLAG 2005

RESULTATRÄKNING
Bokslut Budget Utfall Budget

(Belopp kkr) 2003 2004 04-09-30 2005

Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter 2843 3045 3129 3250
Greenfeeintäkter o företagsgolf 1030 990 800 850
Reklam- o sponsorintäkter 236 250 246 255
Klubbtävlingsintäkter 24 30 48 40
Driftsbidrag kommun och stat 37 25 20 25
Hyresintäkter 162 110 56 110
Ränta och övriga intäkter 79 25 32 20
Summa intäkter 4411 4475 4331 4550

Kostnader 
Personalkostnader -1283 -1356 -831 -1400

KOSTNADER BANAN
Frö, gödning och bekämpningsmedel -125 -105 -112 -105
Dress och bunkersand -64 -90 -58 -90
Förbättringar banan -8 -125 -127 -70
Drift banan -357 -380 -301 -360
Summa kostnader banan -554 -700 -598 -625

JUNIOR, HERR- OCH DAMELIT
Herrelit -69 -60 -33 -50
Damelit -52 -60 -18 -50
Juniorer -180 -150 -134 -150
Summa elitspel -301 -270 -185 -250

DR Shop och PRO -119 -120 -63 -120
Föreningsavg. golfinfo -272 -285 -242 -285
Hyror, lokaler + mark -112 -22 83 -120
Administration, telefon, porto mm. -364 -250 -216 -290

Fastighetskostnader
Vatten och avlopp -8 -15 -6 -15
Bränsle -4 -15 -4 -15
El -161 -170 -106 -170
Renhållning och städning -85 -70 -50 -60
Reparation, underhåll och övrigt -67 -165 -43 -100
Summa fastighetskostnader -352 -435 -209 -360

Avskrivningar
Inventarier -413 -432 -411 -413
Fastigheter, byggnadsinventarier -213 -263 -140 -215
Banan, markanläggningar -204 -195 -35 -322
Summa avskrivningar -830 -890 -584 -950

Räntekostnader -47 -58 -28 -55

Företagsförsäkring -27 -40 -34 -40

Summa kostnader -4234 -4426 -3073 -4495

Resultat 177 49 55

Investeringar/maskiner – bevattning 817 480 644 500
Investeringar/markanläggning 274
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ÅRSAVGIFTER

Avgift 2004 Avgift 2005
Senior, enskild 2950 3100
Vardagsmedlemskap 2190 2300
Äkta makar/sambo (samma bostadsadress) 2770 2910
Studerande  22-25 år (studieintyg) 1650 1730
Juniorer äldre 18-21år 1200 1260
Juniorer yngre 13-17 år 990 1040
Knattar tom 12 år 650 680
*Non resident 2950 3100
* Non resident ÄM 2770 2910
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
Förhandsbokning starttider vardagar 50/starttid 50/starttid
Förhandsbokning starttider lörd.sönd. o helgdagar 100/starttid 100/starttid
GREENFEE
Seniorer 260/300 260/300
Seniorer helg tillkommande rond 100 100
Juniorer 100 100
* Gäller ej medlem som är folkbokförd i Tranås Kommun.
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Medlemsförteckning TGK 2004
Klubben har idag 1179 aktiva medlemmar, vilket motsvarar årsmötets beslut 2003. 
Av dessa är 21% juniorer vilket också är ett mål som Svenska Golfförbundet önskat. 

Fördelningen i övrigt: 
A klass hcp +4 - 9,9 178 st
B klass hcp -10-19,9 340 st
C klass hcp -20-36,0 526 st
+36 135 st

En annan intressant fördelning kan vara de olika hcp grupperna. En sådan ser ut som följer:

HCP grupp 1 (+4 – 4,4) 34 st
2 (-4,5-11,4) 189 st
3 (-11,5-18,4) 239 st
4 (-18,5-26,4) 234 st
5 (-26,5-36,0) 348 st

+36 135 st

Denna fördelning ger en fingervisning om golfstatusen i klubben och påminner i stora delar om
situationen i andra klubbar. Det innebär också att man måste ta hänsyn till hcp-fördelningen när
man lägger ut nya bunkrar och andra hinder på banan.



NUVARANDE STADGAR

4 § BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och 
styrelsen.

15 § TIDPUNKT KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före 
utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 2 veckor före 
årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens 
anslagstavla.

Föredragningslista, årsredovisning samt eventuellt andra handlingar 
skall tillsändas medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har medlemmar som fullgjort sina ekonomiska 
förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representant för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på 
mötet.

18 § BESLUTSFÖRHET

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar 
som är närvarande på mötet.

21 § ÄRENDE VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista.

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte 
ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6a.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det 
senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt 
verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och 
räkenskapsåret.

11. Val av

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid 
av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning 
för en tid av 1 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får 
styrelsens ledamöter ej delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en 
skall utses till ordförande;

f) ombud till GDF-möte;

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

§ 4 BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, höstmöte 
och styrelsen.

15 § TIDPUNKT KALLELSE

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång.

Ordinarie höstmöte hålls före november månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.

Kallelse jämte preliminär föredragningslista för Årsmötet respektive 
höstmötet översändes till medlemmarna senast 14 dagar före mötet 
eller kungörs inom samma tid av Styrelsen genom anslag på 
klubbens anslagstavla.

Föredragningslista, årsredovisning samt eventuella andra handlingar 
skall tillsändas medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmöte respektive höstmöte har medlem, som erlagt till 
betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 15 år samt 
hedersmedlemmar.

Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt, äger ytranderätt och förslagsrätt.

Närvarande representant för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på 
mötet.

18 § BESLUTSFÖRHET

Årsmötet och höstmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade 
medlemmar som är närvarande på mötet.

21 § ÄRENDE VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista.

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte 
ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6a.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det 
senaste räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemslån och verksamhetsplan för det 
kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11.Val av

a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid 
av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning 
för en tid av 1 år;

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får 
styrelsens ledamöter ej delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en 
skall utses till ordförande;

f) ombud till GDF-möte;

Styrelsen föreslår att extra årsmötet beslutar
om stadgeändring enligt följande.
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NUVARANDE STADGAR

21 § ÄRENDE VID ÅRSMÖTET forts.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner;

13. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk be-
tydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om 
ärendet angivits i kallelsen till mötet.

25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordföranden och 10 övriga ledamöter samt 
3 suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befatt-
ningshavare som behövs.

Vid förfall av ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet 
fastställd turordning.Avgår ledamot före mandattidens utgång 
inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fast-
ställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot 
har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- 
och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande 
organ och ansvar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s SGF:s och dess stadgar – 
svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt 
tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att 

- tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;

- verkställa av årsmötet fattade beslut;

- planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

- ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa 
dessa enligt god redovisningssed;

- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs 
för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och 
god redovisningssed;

- förbereda årsmöte

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda 
styrelsens förhandlingar och arbete.Vid ordförandens förfall skall 
vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ord-
förandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter 
enligt styrelsens bestämmande.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

21 §ÄRENDE VID ÅRSMÖTET forts.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 
motioner;

13. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk 
betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om 
ärendet angivits i kallelsen till mötet.

ÄRENDE VID HÖSTMÖTET

Vid höstmötet skall följande behandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll.
6. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
7. Fastställande av greenfeeavgifter.
8. Fastställande av budget.
9. Övriga frågor.
10. Mötets avslutande.

25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordföranden och 6 övriga ledamöter samt 
3 suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befatt-
ningshavare som behövs.

Vid förfall av ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fast-
ställd turordning.Avgår ledamot före mandattidens utgång in-
träder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda 
turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot 
har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- 
och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen föreslår mot bakgrund härav dels att leda-
möter vid 2005 års årsmöte endast skall väljas för en tid
av 1 år samt att hälften av ledamöterna vid 2006 års   
årsmöte skall väljas för en tid av 1 år. Därefter sker val 
enligt stadgarna.

26 § ÅLIGGANDEN

När årsmöte och höstmöte inte är samlat är styrelsen golfklub-
bens beslutande organ och ansvar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s SGF:s och dess stadgar – 
svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt 
tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att 

- tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;

- verkställa av årsmötet och höstmötet fattade beslut;

- planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

- ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa 
enligt god redovisningssed;

- lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs 
för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och 
god redovisningssed;

- förbereda årsmöte och höstmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda 
styrelsens förhandlingar och arbete.Vid ordförandens förfall skall 
vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ord-
förandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter 
enligt styrelsens bestämmande.
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Juniorkommittén summerar säsongen 2004
Vi har i året haft ca 130 ungdomar i träning under ledning

av Niclas Arwefjäll,Anders Juhlin och Göran Bånge. Det är

en ökning med 45 ungdomar mot förra året.

Sommarlovstouren har varit samma succé som året innan.

I år vann Erik Sållarp huvudklassen och Marcus Råsberg

klassen 36+.

Vi har även i år deltagit i Seriespelet, Tjejligan, Sexstads-

slaget och Höglandsslaget.

Klara Johansson vann B-klassen vid finalspelet i Tjejligan.

JC Cup samlade i år 50 deltagare. Madelen Pettersson

segrade i A-klassen på 68 slag brutto vilket är banrekord

för damer. Hon gjorde bl.a en hole in one på åttonde hålet.

I B-klassen segrade Oskar Landsjö, C-klassen Viktor

Hermansson och i klassen 36+ Marcus Råsberg.

Granngården Cup samlade 20 deltagare. Följande segrare

korades; Adam Wilander Tranås GK, Kjell Storm Eksjö GK,

Christoffer Malmström Tranås GK.

Vi var representerade med 4 st deltagare i Bankbokens

regionfinal som spelades i Nässjö. Cecilia Sätermo gick

vidare till Sverigefinalen i Östersund.

I år har vår målsättning varit att få våra ungdomar att spela

Bankbokens tävlingar.Vi har lyckats mycket bra med detta

och har aldrig tidigare haft så många deltagare som i år.

Antalet aktiva juniorer har fördubblats de senaste två åren.

För att klara av denna utveckling måste vi ha fler medhjäl-

pare inom juniorkommittén.

Vi hoppas att det finns föräldrar som vill hjälpa till! 

Ove Burenby
ove.burenby@euroform.se

FÖRÄLDER

Vill du vara med 

och hjälpa till i

Juniorkommittén? 

Ring Ove Burenby 

tel 14536 eller 

Bosse Johansson

tel 13526 !
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Vid junioravslutningen delades priser ut till bästa juniorer.
I år gick priset till Adam Wilander och Ebba Asp.
Uppmuntringspriset tilldelades Robin Ljungberg.



Segraren i Sommarlovstouren 2004 Erik Sållarp flankeras av de andra finalisterna.Vilken prisutdelning är detta?  Bankboken?

Glatt tjejgäng på Gröna Lund!

Hamburgare och läsk bjöds det på Sommarlovstourens avslutning. Det verkade uppskattas! 9

Tjejverksamheten
Vi började med att ha ett informationsmöte i maj vilket

fick ett fint gensvar med ca 30 tjejer. Sedan startade vi

sommaren med Bankboken tjejer, det var 6 lag som ställde

upp, vi spelade en scramble.Två av lagen fick vi skicka till

Möre på regionfinal. Ett av lagen åkte i slutet av augusti till

Lund för riksfinal. Laget bestod av Pauline Helgesson,Anna

Fundin, Julia Färnemyhr och Klara Johansson.

Sedan lyckades en av flickorna i Bankboken Cup ta sig till

riksfinal i Östersund – Cecilia Sätermo. Det var en stor

upplevelse att träffa så många duktiga spelare och det var

hög kvalité på spelarna, Cecilia fick en 11:e placering.

Några av tjejerna har också varit med på Distriktstouren.

Ebba Asp knep en tredje placering i Oskarshamn som gav

henne wild card till att vara med på Regionaltouren i

Gränna där hon lyckades bra och placerade sig i mitten.

Vi tror att ännu fler än Ebba, Cecilia, Lai Jee och Anna Z

är med nästa år!

Vi har också spelat med i tjejligan.Vilket vi har gjort med

stor framgång. I år är sju med i finalen som gick av stapel

på Hook den 12 september. Flickorna som gick till final

var:Klara Johansson,Anna Zahlin, Ebba Asp, Lai Jee Lim,

Cecilia Sätermo, Camilla Sätermo och Sofia Andersson.

Jag som tjejcoach tycker att det har varit ett bra tjej år.

Vi ser tjejerna mer och mer på banan och de ställer alltid

upp på tävlingar som vi anordnar.Vi har också en del tjejer

med hcp 36+ som jag tror kommer ner till officiellt hcp

nästa år. Jag hoppas på ett lika bra golfår nästa år! Glöm

inte bort att golf ska vara kul!

Ewa Sätermo
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Efter tre säsonger tackar Joakim för sig

som krögare på klubben. Han kommer

framöver att satsa all tid på Energicafét

där han förutom caféverksamhet även

säljer lunchmat anpassad efter närings-

och kalori-innehåll.

Vad säger du om din tid här på

klubben?

– ”En mycket rolig men samtidigt job-

big tid. Har träffat och lärt känna mas-

sor av trevliga människor. Härlig miljö

och bra stämning har också bidragit

till trivseln” svarar Jocke.

Hur ser då din bästa kund ut?

– ”Jag måste nog svara greenfee-gästen

eller företagsgolfaren. De äter och fikar

och dom har oftast en mycket positiv

syn både till min verksamhet och till

banan och det är ju roligare att höra än

tvärtom. Konferensdelen är en annan

verksamhet som också utvecklats posi-

tivt, men samtidigt vill jag upprepa att

de flesta av klubbens medlemmar har

varit mycket bra att jobba med.”

Den mindre bra kunden,hur ser

den ut?

– Tja, det är väl typen som medhaver

egen fikakorg och sitter vid 10:an och

fikar och som samtidigt kommer till

kioskluckan och frågar om exempelvis

socker eller mjölk som man glömt.

Eller typen som tycker att kaffe på

maten kan man hämta när man vill, typ

efter spelade 9 hål eller som faktiskt

har hänt dagen efter.

Denna typ är dock lätträknad men man

blir onekligen förvånad när det händer.

Den typen av medlem trodde inte re-

daktionen fanns här i Tranås.

(Red.anm.)

– En annan svårighet har varit att pla-

nera luncherna från en dag till en

annan.Vid dåligt väder, som inte alltid

går att förutspå, kan ibland spel vara

omöjligt vilket i sin tur inte ger några

gäster och då står man där med en

massa lunchmat över.

Sammantaget kommer jag dock att

kunna se tillbaka på 3 roliga och lärori-

ka säsonger och jag hoppas verkligen

att min efterträdare får ett positivt

bemötande av medlemmarna och att

man utnyttjar sin golfrestaurang, avslu-

tar Joakim.

Från klubbens sida passar vi samtidigt

på att tacka Joakim för hans insatser.

Vi har förstått att det inte är ett själv-

spelande piano att driva golfkrog men

trots det så har relationen mellan golf-

klubben och Joakim alltid fungerat

friktionsfritt.

Vi önskar lycka till med Energicafét.

Joakim Jansson slutar

HV 71 spelar golf!
HV golfen 2004 avgjordes i Tranås.Vinnare blev Per Mårts med

41 poäng. På bilden ses en gammal HV kedja:Anders Wilander,

Christer Thoren samt nuvarande klubbdirektören Bengt Kinell.

Ett litet erbjudande till med-
lemmarna.

SLIPERS bortskänkes.
Vi har plockat bort en mängd slipers från

dammen på 10:an.
Behöver du slipers kontakta kansliet

via mail eller telefon.
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“Jag vill att restaurangen skall bli en
samlingspunkt för medlemmarna och
våra greenfee gäster. Min ambition är
då naturligtvis att hålla bra kvalitet på
maten och hög tillgänglighet så att
klubbens verksamhet kan utvecklas
vidare.

Jag tycker om det svenska matarvet men
även att ta influenser av olika kulturer.

Så ofta som tillfälle ges så spelar jag golf
– dock mindre bra!”

Martin Nilsson som idag jobbar som

köksmästare på Sturehof i Stockholm

har valt Tranås och Tranås Golfklubb

som sitt nästa uppdrag.

Detta är vi självklart väldigt nöjda med

då Martin har en mycket imponerande

bakgrund som yrkesman. Sturehof är

kanske innekrog nummer ett i Stock-

holm och har till exempel den största

omsättningen av alla restauranger

i Sverige.

Övriga kända ställen som Martin har

arbetat på är Petri Pumpa i Malmö,

Grand Hotell på Marstrand,Aquavit i

New York och Minneapolis, Letezia

i Stockholm m.fl.

Dessutom har Martin varit finalist inte

mindre än två gånger i Gyllene Kniven,

en stor nationell mattävling i Sverige.

Meriterna till trots, Martin är bara 27 år

och har vissa kopplingar till Tranås och

detta faktum tillsammans med en vilja

att bli sin egen väckte Martins intresse

för golfrestaurangen hos oss.

Efter Joakim kommer Martin!
Det känns lite som att ha fått en elit-

seriespelare till vårt stolta div 1 lag

TAIF hockey.

Martin säger ” I första hand skall jag

satsa på att göra en riktigt bra dagens

lunch till gällande Tranåspriser och på

så sätt marknadsföra restaurangen.

Jag kommer också att jobba lite med

olika temakvällar och engagera mig i

klubbens olika tävlingar. Själva lokalen

och läget känns helt perfekt och kom-

mer att vara en bra grund för en fort-

satt positiv utveckling. Jag kommer att

ge 100% och hoppas samtidigt på ett

fint samarbete med er alla i Tranås.”

Från klubbens sida hälsar vi Martin

hjärtligt välkommen till Tranås och det

känns bra att redan nu har löst frågan

om restaurangen till nästa år.

Klubbchefen

Viktig information från kansliet!
HCP-korten försvinner
Nästa säsong är det Du själv som ansvarar för att Du har

rätt hcp.Antingen via webben eller den nya terminal som

kommer till nästa år. Du måste hela tiden använda Ditt golf

ID som står på det nya plastkortet.

HCP korten som produkt försvinner således, men förbun-

det skickar ut någon form av noteringshäfte som kommer

att finnas på kansliet för den som så önskar. Skulle Du inte

ha tillgång till dator eller känner Dig osäker så kom in på

kansliet så hjälper vi Dig.

Årets HCP kort lämnas till kansliet för revision.

Töm era vagnbodar
Glöm inte att tömma Ditt skåp innan mössen flyttar in.

Ändring av adress och medlemskategori
Det är självklart viktigt att vi har Din aktuella adress samt

telefonnummer och MAIL adress. Känner Du på Dig att vi

saknar något av detta meddela oss snarast. Lika viktigt är

att Du i god tid meddelar oss om Du har för avsikt att

ändra Din MEDLEMSKATEGORI.

Årsfakturorna för nästa säsong kommer att sändas ut vid

årsskiftet p.g.a golfens nya datasystem GIT, så innan dess

vill vi ha riktiga uppgifter från Dig.

Öppettider på kansliet
Under vintersäsongen har vi reducerade öppettider.

Meddelande om öppettider finns på hemsidan och med-

delas på telefonsvararen.



De nya hålen är sådda
10 augusti fick vi äntligen klart med bevattningen till de
nya hålen. De bägge nya greenområdena har såtts med
en krypven,Penncross, som är en äldre väl beprövad
grässort. En sort som passar i vårt klimat och som
klipps och sköts på ett sätt som är snarlikt de greener
vi redan har. Nu kan vi bara vänta och se,men inom en
2-3 veckor bör det lysa grönt och en första klippning
kan säkert ske innan säsongsslut.

Juli månad blev en rekordblöt månad.Inte någon gång
under mina 15 år här ute har det regnat så
mycket.Enligt SMHI kom 250% mer regn än juli ifjol
eller över 200mm .Vi har inte behövt använda fairway-
bevattningen en enda gång i år och greenbevattningen
var avstängd under 6 veckor i juli-augusti. Dessa vatten-
mängder har naturligtvis påverkat banan på flera olika
sätt då marken varit mättad. Men jag tycker ändå att vi
lyckats hålla en hög nivå på banan och framförallt har
vi sluppit att stänga av banan som många av våra grann-
klubbar behövt. Jag efterlyser dock ett par saker: när
det är så blött som det varit och fortfarande är måste
det bli bättring när det gäller lagning av uppslagen torv
och lagning av nerslagsmärken på green. Här kan alla
bli bättre, det är ju ändå er medlemmars bana.Till sist, vi
är glada att ni visar hänsyn mot oss som jobbar på
banan.Vi försöker vara så snabba vi kan och störa så lite
som möjligt.

STIMP värde
Detta värde skall ge en fingervisning om greenspeed,
eller på svenska bollens förmåga att rulla på green.
Metoden är amerikansk, som så mycket annat i golfvärl-
den, och kan vara och är ett hjälpmedel för dem som
sköter greenerna.

Själva mätningen går till så att man låter en boll rulla i
en särskild metallränna ställd i en vis vinkel. Denna pro-
cedur sker på den del av aktuell green som är planast
och mätningen görs i alla fyra väderstrecken. Man
mäter sedan bollens rullängd och omvandlar resultatet
till amerikanska foot. Efter en särskild tabell framtagen
av USPGA kan man sen läsa av greenens bollhastighet.

Tabellen nedan beskriver dels en normal golfbanas
värde samt värdet för en tävlingsbana.Tabellen har
tagits fram av USGA Greensection efter mer än 1500
banbesök åren 1976-1977.

Average lenght of roll (in ft)

Green speed
Normal play Tournament play

Fast >8.5 >10.5
Medium fast >7.5 >9.5
Medium >6.5 >8.5
Medium slow >5.5 >7.5
Slow >4.5 >6.5

I Tranås mäter vi regelbundet STIMP värdet på putting-
green,hål 10, 12, 9 och 2.

Följande värden har erhållits:
22/6 8.8
1/7 8.7
15/7 9.1
22/7 9.3
4/8 8.65
11/8 8.0
18/8 9.15
10/9 9.48
17/9 10.01
Greenhastigheten påverkas av många faktorer. De vikti-
gaste är klipphöjd, mjukhet, jämnhet, täthet, dressning,
typ av klippare och grässart.

När det gäller klipphöjd så rekommenderar USGA en
klipphöjd på mellan 4-5 mm under säsongens varma
månader. Inte lägre p.g.a risken för stress sjukdomar.

Detta och mycket annat intressant finns att läsa i tid-
ningen Golf Club Managment och vill du veta mer så
kan du erhålla hela artikeln skriven av Jay Dobson
director of PSD Agronomy från kansliet.

Staffan Lago

Ban- & Miljökommittén

12

Det nya greenområdet på 12:an är klart
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En presentation av bankommittén
Vi som arbetar i Ban- & Miljökommittén är Raili
Malmqvist, Björn Ljunggren, Mikael Magnusson, Nicklas
Arwefjäll,Arne Wissing och Sigurd Lövmo.

Sedan ett antal år så finns det hålvärdar för samtliga hål
och dessa är:

1   Sören Törnqvist 2   Magnus Karlsson
3   Björn Ljunggren 4   Arne Lingmerth
5   Sören Carp 6   Rolf Johansson
7   Babsan Skogberg 8   Tony Andersson
9   Sigurd Lövmo 10 Stig Emmertz
11 Kent Irebo 12 Kinna Clasén
13 Jan ”Tjalan”Andersson 14 Svante Danielsson
15 Leif Norell 16 Raili Malmqvist
17 Mats Andersson 18 Elisabeth Wilander

Efter en långdragen vinter och kall vår med frost på
nätterna till maj månad såg vi alla fram mot en fin och
varm vår och med efterföljande varm och skön sommar.

Vad har vi fått? Jo, en regnig och inte särskild varm som-
mar. Efter en trög start på våra greener så är de nu i ett
utmärkt skick.

Studiebesök
Ban- & Miljökommittén har varit på studiebesök i
Vetlanda tillsammans med Anders Wilander och Staffan
Lago. Det var både intressant och lärorikt.Vetlanda har
ju praktiserat att täcka sina greener och det har varit
både mycket arbete och ganska så riskabelt om det
skulle komma snö för då måste snön bort, annars blir
det fel.Vi har lärt oss att täckning av greener inte är
något botemedel mot snömögel det kan däremot vara
en fin hjälp för att få växtligheten att komma igång,
genom att täcka de greener som är skadade, så vi får en
drivhus- effekt inom de skadade delarna. Det som går åt
är ju värme.

Kalaset kostar ganska så mycket, bara duken kostar mel-
lan 10–15.000:-/hål samt arbete att lägga ut duken och
att ta bort duken när vädret så kräver.

Golfbanan är en naturresurs!
Alla golfbanor kommer att betraktas som en naturresurs
och vi håller på att inventerar vår bana vad det gäller
de naturtillgångar som banan och dess omgivning inne-
håller.Vi har sedan tidigare ett väl fungerande miljöpro-
gram och nu håller vi på med naturdelen av ett kom-
plett program.Alla kryp, små eller stora djur, fåglar som
finns på vår bana skall finnas kvar så det gäller att
komma rätt med skötselprogram för detta. De döda tal-
larna på 14 hålet är viktiga för alla småkryp som lever
där och sedan ger de mat till fåglar med flera.

Vi i Ban- & Miljökommittén skall finnas till för alla med-
lemmar så de olika synpunkter, positiva eller negativa
skall komma på bordet, diskuteras och eventuella beslut
om åtgärd tas. Har du synpunkter på något som rör hål
på banan? Vänd dig till den som är hålvärd.

Det är dock några små saker som kan bli bättre direkt:

• Hela krattan skall ligga i bunkern, laga nedslagsmärke
även om det inte är ditt och lägg tillbaka torven.

• Ni som röker tag med en tom filmrulle-burk, de finns
på kansliet, stoppa fimpen i denna burk och töm den
på lämplig plats när du avslutar ronden. Filtret till
cigaretten tar inte naturen hand om. Det samma gäller
snusare som använder portion förpackad snus.

Vi får hoppas att vi alla kan hjälpas åt med detta och att
skräpet skall ligga i papperskorgar som finns på alla hål.

Sigurd Lövmo   

t.v. Gamla Grabbar var med och jobbade på Röjardagen. En välbehövlig fika efter hårt slit satt fint. T.h. K-G Gustavsson och Lennart Rydin lade dit nytt gräs på 12:an.

Nedan: Arne Lingmerth ställer alltid upp när klubben behöver hjälp
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2004 års riksfinal i GoreTex PGA Jr ProAm är avgjord.

Finalen spelade på Tranås GK den 2-3 augusti.Till finalen
kom 24 st lag från hela Sverige. Dessa lag har genom
klubbkval tagit sig vidare till regionsfinalen i sitt distrikt.
Distriktsfinalerna spelades i år vid 11 olika tillfällen under
sommaren. Ett lag per 10 startande lag i distriktsfinalen
gick vidare till finalen i Tranås.Totalt har 226 lag från 171
klubbar spelat i regionsfinalerna, detta var en ökning med
12 lag och 13 klubbar.

Måndagen ägnades åt inspel på banan och lite avkoppling
på Tranås vackra Badhotell.

Tisdag morgon 9.30 var det dags för Shot Gun start, något
försenad pga ihållande regn under natten och morgonen.
Trots mycket regn var banan i bra kondition och det  pre-
sterades mycket bra resultat. Segrade i år gjorde
Söderåsens GK, förra årets tvåa. Årets vinnande lag bestod
av Pro Patrik Brorsson med sina juniorer Anna Torshed,
Håkan Lövstedt och Simon Bengtsson och slutscoren blev
fina 127 slag, 3 slag tillgodo på andraplacerade Älmhults
GK som i sin tur var 2 slag bättre än Kallfors GK på 132.
Samma resultat, 132 slag, men högre hcp hade lag Skövde,
som fick låna in Tranås egen Niclas Arwefjäll då deras egen
pro blivit sjuk.Det vinnande laget fick Gore-Tex jackor från
Glavin Green och fina pokaler.

GoreTex PGA

Eric Pasolla, agronom från Ohio,USA, har besökt Tranås

och klubben. Eric jobbar med nästan 300 banor, mest i

USA, och gör jordanalyser samt lämnar rekommendatio-

ner på gödselblandningar. Företaget som Eric represen-

terar har varit i branschen i 58 år och har bland kunder-

na kända banor som Pebble Beach,Augusta Georgia

samt ett flertal PGA banor.

I nästa nummer av Golfaren återkommer vi med testre-

sultat och kommentarer, men Eric var mycket belåten

med det han såg på plats, vilket ju glädjer alla som job-

bar med banan.

Greenexpert på besök

För att 
administrera 
din HCP 
nästa säsong
behöver vi 
Din mailadress.
Snälla!!! Maila till 
tranasgk@telia.com



Herrlaget div.2

Seriespelet för herrlaget säsongen 2004 kunde ha slutat
roligare...

Nerflyttade till div 2 sydöstra inför säsongsstarten var för-
hoppningarna att vara ett topplag i serien. Första om-
gången 16-17 juli gick på Lidhems GK. Efter alldeles för
höga scorer i foursome och bästboll kunde vi med stor
besvikelse konstatera att vi efter denna helg låg sist i
tabellen.

När vi inför andra omgången på Västerviks GK 14-15
augusti skulle revanschera oss och säkra en plats i div. 2
till nästa säsong gick vi på en ny mina. Inte heller denna
gång presterades vad man kunde förvänta sig.Tranås
herrlag slutade serien på en jumboplats tillsammans
med Nässjö GK.

Till nästa års seriespel i div.3 måste det finnas mera moti-
vation, nytänkande och spelglädje för att vi ska lyckas.

Något som vi kan hjälpas åt att uppmuntra!

Damlaget div.1

Inte heller Damlaget lyckades med sin målsättning att
stanna kvar i Div 1. de senaste åren har konkurrensen
hårdnat betydligt och det har kommit många unga och
duktiga tjejer som tävlar mycket både på Bankboken
tourerna men även på Europa- och Telia Tour.Tranås
Damlag har inte hängt med i konkurrensen och har inte
några spelare som tävlar i en större omfattning.

Första omgången spelades i Landeryd och där tappade
vi slag i den inledande dagens foursome och bästboll.Vi
placerade oss på en 11 och näst sista plats och den behöll
vi dag 2 trots bra prestationer i singel av Madelen och Pia.

Omgång 2 spelades i Oskarshamn och vår målsättning var
att hänga kvar.Vi spelade hyfsat men tog ej in tillräckligt
med slag från omgång 1 och avancerade endast en placer-
ing. 4 lag åker ur och således gjorde Tranås det för första
gången sedan vi började spela 1986.Vi får ta nya tag nästa
år och hoppas på att våra juniorer fyller på i laget.

Årets lag bestod av Madelen Pettersson, Linda Lilja, Pia
Wiberg, Elisabeth Wilander,Therese Arwefjäll, Maria Berg
och Caroline Carp.

15

Grand Slam HIO

Tävlings- & Elitkommittén

Inte alla får göra en HIO på ett par 4 hål. Tre under par efter ett hål
underlättar! Kent Bergman lyckades med detta i Onsdagsgolf-finalen

och det ledde till seger i A-klassen med 67 netto.

Lennart Möller har lyckats med varje golfares dröm,
nämligen hole in one. Inte bara en gång utan hela fem
gånger! Fyra av dessa i Tranås och den femte på Vreta
Kloster. Det i sig är anmärkningsvärt, men ännu mer an-
märkningsvärt är kanske det faktum är att de fyra HIO
som gjorts i Tranås har gjorts i nummerordning. 1989
hål 2, 1990 hål 8, 1996 hål 10 och i år alltså på hål 15.

HIO’s 2004
Vi börjar med att notera Maria Sundell-Helgesson för HIO
på hål 8 förra året. Hon kom bort i förra rapporteringen.
I år har följande HIO gjorts:

• Lars Malmkvist hål 10

• Lennart Möller hål 15

• Annika Gustavsson hål 10

• Madelen Pettersson hål 8

• Eva Rylander hål 8

• Lisa Ring hål 15

• Kjell Simonsson hål 10

• Ebba Asp hål 8

• Sven Erik Svensson hål 8

• Kent Bergman hål 1

• Ronnie Magnusson hål 10

På frågan om Lennart tyckte att någon av dem sticker
ut mer än något annat, så svarar Lennart att:

- “Det första var kanske det roligaste men i övrigt lika
kul. En hel del tur krävs naturligtvis men samtliga var
bra golfslag och förutom det på tvåan så såg jag bollen
gå i hål.”Vi gratulerar Lennart till denna mycket ovan-
liga prestation.



KM Herr
Anders Juhlin 212

Magnus Johansson 215

Niklas Arwefjäll 223

Mikael Berggren 223

David Lingmerth 223

KM Dam
Linda Lilja 239
Elisabeth Wilander 252

Anita Möller 260

H 21

David Lingmerth 147

Robin Ljungberg 155

Adam Wilander 155

Jesper Svenler 155

D40

Elisabeth Wilander 171

Anita Möller 175

Ulla Blomkvist 180

H35

Anders Juhlin 142

Magnus Johansson 145

Mikael Berggren 147

H45

Björn Ljunggren 156

Ulf Clasen 160

Tomas Carlsson 162

H55

Jim Lim 161

Lennart Möller 162

Leif Nordell 163

Lars Berggren 163

H65

Jan Tjalan Andersson 175

Stig Primeus 185

Åke Berggren 186

Paper Paks Slagtävling

A KLASS

Adam Wilander 71

Jesper Svenler 71

David Lingmerth 73

Ulf Clasen 73

Emil Gustavsson 73

B KLASS
Wanja Boij 38p

Rolf Gustavsson 38p

Christer Johansson 37

C KLASS

Nadja Boij 34p

Mattias Axelsson 26p

Gustav Karlsson 26p

KM Match 

Damer

Pia Wiberg df Linda Lilja

Herrar

Peter Åhlen df Magnus Karlsson

Klockmaster

A KLASS

Leif Nordell 39p

Kristoffer Johansson 35p

Anders Johansson 34p

Tävlingsresultat 2004
B KLASS

Billy Fransson 37p

Ulla Blomkvist 37p

Lennart Sandelin 35p

C KLASS
Camilla Sätermo 40p

Hampus Johansson 39p

Erik Bengtsson 37p

GARYS Herrtävling

A KLASS
Kristoffer Johansson 68

Adam Wilander 69

Torgny Pettersson 70

B KLASS

Anton Gustavsson 69

Hans Daag 70

Per Gustavsson 70

C KLASS
Hjalmar Wilander 73

Erik Bengtsson 75

SCRATCH
Torgny Pettersson 72 slag

Volvo Master

Björn Ljunggren/Tomas Helgesson 46p

K Gustavsson/Anders Zeilon 46p

Ulf Clasen/Mats Sjölin 45p

DAMER

Malin Olsson/Kinna Clasen 45p

Marita Öberg/Gunnel Bravell 41p

Ulla Blomkvist/Christina Fransson 39p

Prisutdelningar för Klubbmästerskap. Segrare i KM slag var Anders Juhlin. Peter Åhlen slog Magnus Karlsson i finalen på KM Match. Linda Lilja vann Dam KM Slag.
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Prisutdelning i Garys som alltid ha fina priser. Här är det segraren i B-klassen Anton Gustavsson som tar emot sittpris.
Bilden till höger; finalisterna i Niclas Shoot out var i år Caroline Löfgren, Marita Öberg, Per Carlsson, Therese Arwefjäll, Wanja Boij och Andreas Blomqvist.

Citroen Golf Tour

Sten Nilsson/Rolf Hellerfelt

PC kontors midsommarmixed

1. Peter Åhlen/Nadja Boij

Golfveckan

Konsum Cup/Cancergolfen

156 deltagare inbringade 20.000 kr till
Cancerfonden

1. Torbjörn Strand o Lisa Fång 48

2. Peter Åhlen o Nadja Boij 45
3. Marianne Larsen o Rune Larsen

Niclas Shoot Out

1 Wanja Boij

2 Andreas Blomkvist

3 Pär Carlsson & Marita Öberg

5 Therese Arwefjäll & Caroline Löfgren

DM H35 i Tranås

1. Ulf Eriksson A6 145

2. Torgny Pettersson TGK 145

3. Patrik Bengtsson Växjö 151

Lagtävlingen vanns av Tranås GK

DM H45 i Tranås

1. Björn Ljunggren TGK 146

2. Lennart Linnefall Växjö 148

3. Thomas Helgesson TGK 153

Seriespel H35 Lag

Vinnare Tranås GK, Magnus Johansson,
Peter Åhlen,Per Friberg, Magnus
Karlsson, Torgny Pettersson.

OEM Poängen

A-KLASS

1. Ju Chin Lim 37

2. John Elf 34

3. Hans Ljungqvist 33

B-KLASS

1. Thomas Jakobsson 36

2. Wanja Boij 34

3. Tony Andersson 33

C-KLASS

1. Beatrice Singleton 45

2. Lai Jee Lim 35

3. Stefan Åsberg 34

Eltjänst Bästboll

1. Elisabeth & Hjalmar Wilander 47

2. Patrik Fransson/C. Durefelt 45

3. Beatrice Singleton/B. Skogberg 45

4. Linda lilja/Annica Gustafson 44

5. Malin Olsson/Marcus Olsson 44

6. Robin Skrubbe/J. Fredriksson 44

EFG Golfen

A KLASS

1. Leif Nordell

B KLASS

1. Göran Karlsson

Malmkvist Guldpoäng

1. Wanja Boij,Malin Olsson,Anette 
Nilsson.

Final Onsdagsgolf

A KLASS

1. Kent Bergman

Sammanlagt: Tomas Helgesson

B KLASS

1. Håkan Henning

Sammanlagt: Per Ask

Final Tisdagsgolfen

A KLASS

1. Wanja Boij

Sammanlagt: Katarina Lif

B KLASS

1. Lena Gustafsson

Sammanlagt: Lena Gustafsson

KM Foursome

1. Per Friberg/Peter Åhlen

Peghouse Hösttävling 

A-KLASS

1. Per Friberg

B-KLASS

1. Håkan Henning

C-KLASS

1. Torsten Brink



Dam bjuder herre
Som tidigare år har det varit en semester-
golf vecka och den har varit mycket om-
tyckt. I år var det slagtävling på måndagen,
dam bjuder herre på onsdagen och bästboll
på fredagen. Den tävling som det blev mest
prat om och flest deltagare i var dam bju-
der herre. Jag har nog aldrig upplevt något
liknande men en sak är säkert att vem som
helst kan väcka mig när som helst och
fråga hur en dubbelgreensome spelas.

Det var många som tyckte det var ett myck-
et trevligt spelsätt och förhoppningsvis
kommer den tävlingen att spelas även nästa
år.

Ett stort tack till huvudsponsoren Sensia
och till det fantastiska prisbord som de
skänkt, även tack till Garys.

1. Kjell och Ulla Blomqvist

2. Stefan Fundin och Pia Landsjö

3. Anders Wilander och Therese Arwefjäll

4. Eddi Stensson och Kinna Clasén

Malmqvist Guldpoäng
Denna tävling spelades den 11 september
så som den alltid har spelats. Lottade tre-
mannalag där man räknar ett av tre resultat
på de första sex hålen, på de mellersta sex
hålen räknar man två resultat och de sista
sex räknades allas resultat.

Vi försökte att ordna den i våras och då
var det tänkt att det skulle spelas som en
bästboll men fick tyvärr ställas in på grund
av för få deltagare, när vi planerade denna
tävling visste inte vi att Volvo Cup spelades
samma helg.

Volvo Cup
I år var det Kinna Clasén och Malin Olsson
som segrade och fick representera Tranås
i Sverige finalen som avgjordes i Söder-
köping. Det blev en sjätte plats och de
hade 38 p. De som vann hade 45 p och
kom från Mjölby, de åker till Spanien
och spelar final.

Rapport för år 2004 från damkommittén
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Höstsvingen och sista chansen
Den 21 september spelades en poängbogey
med puttningstävling och den 28 septem-
ber avslutades säsongen med 9 hål mörkad
bästboll. Efter en tävling i regn åts en god
och värmande soppa och vi hade en pris-
utdelning efteråt.

Tisdagsgolf
Finalen spelades lördagen den 18 septem-
ber samma dag som onsdagsgolfens final.
De 15 bästa i varje klass fick ett grundserie
pris. Nedan följer placeringarna.

A-KLASS
Katarina Lif 283
Anita Möller 284
Ulla Blomkvist 284
Wanja Boij 286
Linda Lilja 289
Lotta Fisherström 292
Elisabeth Wilander 293
Ann Marie Ljunggren 301
Christina Fransson 303
Therese Arwefjäll 304
Chyntia Pettersson 308
Kinna Clasén 310
Daisy Sandelin 321
Charlotte Carp 329
B-KLASS
Lena Gustavsson 283
Kristina Torpman 287
Anette Nilsson 299
Marianne Larsén 300
Eva Rylander 300
Malin Olsson 300
AnneliRosengren 302
Carin Svensson 306
Gunilla Carlsson 308
Siv Franzén 308
Madelen Bengtsson 311
Lena Sjöö 312
Pia Landsjö 314
Lena Dahlgren 317
Agneta Westman 317

År efter år går och det är dags att
sammanfatta årets tävlingar. 
Det har som vanligt spelats seriespel och
distriktstävlingar där Tranås inte riktigt har
nått ända fram till täten. Serielaget D50
lyckades nästan lika bra som förra året.
Man slutade på en hedersam 2: plats efter
Jönköpings GK som hade hemmabana i
sista omgången.

D-35 fick inte ihop något lag i år den första
omgången spelades samma dag som Tranås
hade studenten och det var svårt att få
någon att spela men vi satsar på nästa år.

Matchspelet i D-50 var inte med i täten
i år men de får också satsa till nästa år.

Tranås Nationella damdag
Denna tävling är alltid lika uppskattad och
prisbordet är en stor del av att tävlingen
blir så bra. Regnet såg ut att hota tävlingen
men vädergudarna var med oss och vi
kunde spela större delen av dagen i sol.

Här vill jag rikta ett stort tack till Ann’s
Mode som är huvudsponsor och till övriga
mode- butiker, utan er medverkan skulle
inte denna tävling kunna genomföras.

Det är även roligt att det var ca 40 gäster
som kom från olika klubbar runt om och
det är ju roligt att kunna ordna en sådan
tävling där det sprider sig ute i länet och
även i Östergötland att Tranås har en så
trevlig damtävling.

A-KLASSEN:
1. Elisabeth Wilander 70 
2. Ulla Blomqvist 76
3. Kristina Clasén 76
B-KLASSEN:
1. Malin Olsson 36
2. Eivor Willen Motala 32
3. Agnetha Davidsson 31
C-KLASSEN:
1. Nadja Boij 35
2. Lena Dahlgren 30
3. Ingrid Dahl Tobo 29
Scratchpriset gick till Elisabeth Wilander
med 74 slag brutto.
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RESULTAT TISDAGSGOLF FINAL
A-KLASS
1 Wanja Boij 72
1 Ulla Blomquist 72
3 Elisabeth Wilander 73
4 Anita Möller 73
5 Linda Lilja 76
6 Kristina Clasén 76
7 Katharina Lif 78
8 Ann Marie Ljunggren 78
9 Lotta Fischerström 78
10 Daisy Sandelin 80
11 Christina Fransson 81
B-KLASS
1 Lena Gustafsson 71
2 Christina Torpman 73
3 Malin Olsson 74
4 Pia Landsjö 79
5 May-Britt Stridh 80
6 Eva Rylander 80
7 Siv Franzén 80
8 Madlene Bengtsson 82
9 Agneta Westman 84
10 Carin Svensson 84
11 Marianne Larssén 86
12 Annica Gustafson 86
13 Lena Sjöö 86
14 Anneli Rosengren 94

Ett stort tack för denna säsong och lycka
till med spelet i fortsättningen

Ann-Marie Ljunggren

Tisdagsgolf-finalen avgjordes i vackert väder. Till höger
syns några deltagande bollar.

För att 
administrera 
din HCP 
nästa säsong
behöver vi 
Din mailadress.
Snälla!!! Maila till 
tranasgk@telia.com



Henrik Allenbrandt från Eskilstuna kom in i tävlingen
som reserv och tog till vara den möjligheten på bästa
sätt. Efter en imponerande 66 runda kunde han med
en 70 runda hålla undan för en jagande Leif Westerberg.
Trea, precis som förra året, blev Jonas Runnqvist.

Pro Am tävlingen vanns av OEM lag 4 med Björn
Pettersson som pro tillsammans med Leif Knutas,
Daniel Thörn samt Fredrik Falkenström.

RESULTATLISTA

1. Henrik Allenbrandt 66+70=136

2. Leif Westerberg 69+69=138

3. Jonas Runqvist 71+68=139

4. Anders Aren 140

Per Edberg 140

6. Martin Persson 141

7. Christian Härdin 143

Tony Edlund 143

Dennis Edlund 143

Per Larsson 143
Lycklige segraren Henrik Allenbrandt inkasserade 29.000:-

Tranås juniorer ställer upp som caddies under tävlingen så proffsen fick lära sig ett och annat! 
Här ses Leif Westerberg/Filip Pettersson, Patrik Gottfridsson/Hjalmar Wilander och Henrik Allenbrandt/Oskar Bengtsson

17:e upplagan av proffsgolfen 
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Niclas “hörna”
Närvara på kursveckorna, vara lyhörd om
kursdeltagarnas önskemål samt lösa de
problem som dyker upp under kursens
gång. Jag kommer även att hjälpa hand-
ledarna med deras arbete med eleverna.

Kursdeltagarnas examensarbete, vilket är
en golfskola i Portugal (våren 2006) med
360 deltagare, kommer jag också att an-
svara för.

Nu har arbetet med tränarutbildningen
startat, intagningarna är gjorda och de
första veckorna har passerat.Vi har till-
bringat 3 veckor i Ljunghusen med pre-
sentationer, golfteknik, humanbiologi,
spel och regler m.m.

Under vintern kommer vi att ha 8 kurs-
veckor med blandat innehåll. Detta inne-
bär att jag har en lärorik och spännande
vinter framför mig.

Juniorerna
Det är kul att se hur juniorerna utvecklas
hela tiden.Titta bara på Jesper Svenler
och Andreas Lingmerth med flera som
har sänkt sig och utvecklats mycket
under året. David Lingmerth och Adam
Wilander går från klarhet till klarhet.
Dessa grabbar kommer förmodligen att
vara stommen i vårt div 3-lag som tar oss
tillbaka till div 1.

På tjejsidan vill jag ge Cecilia Sätermo ett
stort Grattis till sin plats i finalen i Bank-

Säsongen 2004
En annorlunda och konstig säsong med
mycket regn, lite golfspel från medlem-
mar och mindre greenfeegäster. Det har
även i år varit mindre nybörjare, både
vuxna och juniorer. Shopen har rullat
på även en sommar som denna.

Nu är snart min 6:e säsong i Tranås över
och jag ställer in siktet på 2005. Med lite
förändringar till nästa säsong kommer
jag laddad efter en vinter med mer jobb.
Jag kommer att sluta som utbildnings-
ansvarig på PGA Öst och bli...

... Kurschef på PGAs
Tränarutbildning (TU 04-07)
Det är inspirerande och en utmaning
för mig att vara kurschef för denna
utbildning.

Jag ska göra scheman, leta föreläsare,
se till att de två klasserna med 30 elever
i vardera får samma utbildning.

boken Cup och Ebba Asp har visat att
hon har ett bra spel i kroppen.

Det skall bli kul att se vad som händer
med alla juniorer.Vi skall nu utvärdera
säsongen och göra en plan för hur vi
kommer att gå vidare med vår målsätt-
ning. Det kanske blir vinterträning med
styrketräning, work out och golfträning,
så att vi kommer bättre laddade till
säsongen 2005.

Extra GRATTIS till Årets kille Adam
Wilander, Årets tjej Ebba Asp och Årets
uppmuntringspris Robin Ljungberg.

www.golfstoreniclas.se
Besök gärna vår hemsida där kan ni se
våra öppettider under vintern, rea-priser,
träningsscheman inför säsongen 2005
och juniorernas träningstider i vinter.

Svinga lugnt och njut av denna under-
bara sport även under vintern.

Niclas Arwefjäll 

JULÖPPET I SHOPEN
Vardagar 14-22/12 kl.12.00-16.00. Lördagar 27/11 & 4,11,18/12 kl. 11.00-14.00
Välkomna! Vi bjuder på glögg och pepparkakor. 

Julklappstips: 
• Trehjulsvagnar från 890 kr
• Presentkort till Grand Opening 2005
• Lektionspaket till säsongen 2005
• Gå även i på vår hemsida www.golfstoreniclas.se och titta på våra

Julerbjudanden.

Vintern Erbjudande!
Har Du dåliga grepp efter säsongen? 
Vi greppar om dina klubbor inför resan, 
säsongen 2005 eller till vintergolfen. NU! 25% rabatt!25%



Golfsäsongen 2004 startade med en till 2/3 nyvald styrelse.Vår tidigare eminente ordförande
Svante Larsson nödgades av medicinska skäl att lämna sitt uppdrag. Han lämnade ett stort
tomrum efter sig men vi är många som hoppas att han kan återkomma med både klubba
och sitt frejdiga humör till kommande säsong.

Den nya styrelsen som valdes vid upptaktsmötet den 24 mars –04 består av
Bo Sundström, ordf., Jan Wigur, sekr. och Lars-Åke Nilsson kassör (omvald).

Våra sedvanliga tisdagsrundor startade den 20 april. Intresset har hela tiden
legat på topp och vi har noterat en hel del nya ansikten i vårt gäng. Det är vår
förhoppning att de alla känner sig välkomna.

Vi har redan hunnit avverka en hel del tävlingar och utbyte med andra klubbar
med blandat resultat. Bl.a. har vi lyckats vinna över våra vänner från Gränna och
likaså över Jönköping – Kettilstorp. Däremot så fick matchen mot Mjölby inte önskat
resultat.Vi har därför beslutat att i någon form i våra tisdagstävlingar träna matchspel.
Vi möter Gränna på hemmaplan i augusti och Mjölby möter vi på bortaplan under samma
månad. Jönköping har bollen för nästa års möte. När det gäller Höglandstouren så finns även
här möjligheter till avancemang.

Inför denna säsong hade styrelsen diskuterat att införa en del nyheter, både vad gäller ekonomi
och inte minst villkor i samband med resor till andra klubbar och tävlingar. Nytt för i år är även
avslutningsresan som genomfördes den 28–29 september. De intäkter som genereradess under säsongen har oavkortat
subventionerat denna aktivitet och det enda krav som gällde var att man deltagit 15 ggr i vår tisdagstävling. Resmålet
var i år Bjertorp Slott i Västergötland, med en golfbana intill slottet och i övrigt utmärkta faciliteter.

Vår nye sekreterare Jan Wigur har med stort intresse och engagemang skapat ett nytt och bra redovisningssystem för
vårt tävlande.Vi är alla mycket nöjda med detta. Det är också lätt att kontakta oss alla i styrelsen och nedan följer våra
adresser, telefonnummer och E-postadresser.

Ordf.: Bo Sundström, Novembergatan 9, Tranås.Tel.159 24; E-post: babo.sundstrom@swipnet.se.

Sekr.: Jan Wigur, Nygatan 36 D, Tranås.Tel. 655 60; E-post: jan.wigur@telia.com

Kassör: Lars-Åke Nilsson, Sofia Dahlbergsgat. 13, Tranås.Tel 184 73; E-post lars-ake.nilsson@m23.calyso.net.

TÄVLINGSRESULTAT SÄSONGEN 2004 I GAMLA GRABBAR

Säsongstävling Tisdagar. Slaggolf över 22 tävlingar
Totalsegrare Östen Kjellström (inteckning i vandringspriset)

A-KLASS
1 Östen Kjellström 428 Slag

2 Lennart Rydin 431 Slag

3 Arne Lingmerth 439 Slag

4 Göran Lindeli 440 Slag

5 Jan (Tjalan) Andersson 441 Slag

B-KLASS

1 Sten Nilsson 438 Slag

2 Jan Wigur 440 Slag

3 Sören Svensson 441 Slag

4 Torsten Lingmerth 443 Slag

5 Åke Karlsson 446 Slag

Grännapokalen
Tranås GK – Gränna GK 723 -741 Slag

Tranås erövrade vandringspriset.

Gränspokalen
Mjölby GK – Tranås GK 14 – 6

Mjölby erövrade vandringspriset.

Jönköping
Utbyte med Jönköpings GK 431 – 462 Slag

Gamla Grabbar
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Höglandstouren Seriespel
Deltagande Klubbar: Tranås, Eksjö, Nässjö, Tobo, Vetlanda
Tranås på andra plats efter Tobo GK 2222 Slag

Höglandstouren Slutspel
Deltagande Klubbar: Tranås, Tobo, Vetlanda, Jönköping,
A6, Gränna, Eksjö, Skinnarbo, Götaström, Värnamo,
Nässjö, Hook, Wiredaholm, Isaberg och Ryfors

Segrare Tranås GK 383 Slag

Säsongsavslutning på Vara-Bjertorp GK 28 – 29/10 
Hcp Singeltävling Poäng

1 Eije Fast 39 Poäng

2 KG Samuelsson 34 Poäng

3 Per-Olov Olsson 33 Poäng

Hcp Partävling Poäng

1 Eije Fast och Bo Klaar 67 Poäng

2 Stig Primeus och Stig Emmertz 63 Poäng

3 KG Samuelsson och Lars Ericsson 62 Poäng

Open Lagtävling Texas Scramble Slag
1 Lag Per-Olov Olsson, Lars Ericsson,  

Torsten Sparv, Hans Hansson 74 Slag

2 Lag Arne Wissing, Eije Fast, 
Sven-Erik Brandt, KG Gustavsson 74 Slag

3 Lag Lennart Rydin, Peter Norrby, 
Bo Klaar, Lars-Erik Jaginder 76 Slag



Styrelsen har utvärderat synpunkterna från medlemmar
på förra vinterns träningar i Golfhallen.Omdömena är
positiva och vi har därför beslutat att träffa avtal med
Golfhallen även vintern 2004-2005.Avtalet innebär i
korthet:

TGK hyr träningstider perioden 1/1 – 31/3 2005 enligt
följande fördelning:
Tisdagar
10-12.00 Gamla Grabbar och övriga herrseniorer
16-18.00 Juniorkommittén
18-20.00 Övriga medlemmar
Torsdagar
10-12.00 Senioror och övriga damseniorer
16-18.00 Juniorkommittén
18-20.00 Övriga medlemmar
Lördagar
11-14.00 Samtliga medlemmar
Söndagar
11-14.00 Samtliga medlemmar

Under dessa tider är hallen reserverad för TGK:s med-
lemmar. Golfhallen erbjuder TGK:s medlemmar utöver
avtalade tider fritt spel i mån av plats under hallens
ordinarie öppettider.
Golfhallen öppnar 1/12 2004 och dess öppettider är:

Övriga öpperttider
Måndag-torsdag 10.00–20.00
Fredagar 10.00-18.00
Lördagar 11.00-14.00
Söndagar 11.00–14.00

Vinterträning i Tranås
Golfhall 2004-2005
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För att 
administrera 
din HCP 
nästa säsong
behöver vi 
Din mailadress.
Snälla!!! Maila till 
tranasgk@telia.com

Utnämning
Tranås Golfklubb har fått en trevlig utmärkelse från PEUGOT GOLF GUIDE.
Denna golfguide har utsett Europas 1000 bästa banor efter ett visst poäng-
system och bland dessa har alltså Tranås kommit med för 2004/2005. 

Av Sveriges klubbar finns endast 54 stycken med på listan vilket ju förhöjer
värdet för Tranås Golfklubb!



STYRELSE &
KOMMITTÉER

Jan Ehrlin Ordförande
Svante Danielsson Vice ordförande
Ulf Clasén Kassör
Per Samuelsson Sekreterare
Bo Sundström 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
Ove Burenby Elitkommittén
Leif Nordell Byggnadskom.
Linda Lilja Suppleant
Thomas Lingmerth Elitkommittén

KANSLI
Anders Wilander, Britt-Louise Wykman,
Yngve Johansson

PRO
Niclas Arwefjäll, assistenter Anders
Juhlin, Göran Bånge

ANSVARIG UTGIVARE
Jan Ehrlin

TRANÅS GOLFKLUBB
Norrabyvägen 8
573 43 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
Norrabyvägen 8
573 43 Tranås

PORTO
BETALT

B FÖRENINGSTIDNING

Niclas Arwefjäll

Våra bansponsorer


