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Mycket är alltså ”på spåret” men vi är långt ifrån fär-

diga. Under de kommande åren planerar vi att bygga

till nya ändamålsenliga personalutrymmen för ban-

personalen, och anlägga en korthålsbana i enlighet

med tidigare klubbmötesbeslut. Vi undersöker också

möjligheten att bygga om kansliet och shopen så att

vi får en gemensam entré och bättre samarbets-

möjligheter mellan kansliet och shopen.

Säsongen lider mot sitt slut och jag vill tacka alla som

engagerat sig i olika kommittéer för ett fint jobb. Vår

målsättning är ju att medlemmarna skall få valuta för

årsavgiften antingen man är ung eller gammal, täv-

lingsinriktad eller motionär och i det arbetet spelar

väl fungerande kommittéer en viktig roll.

Idrottsmässigt har året varit framgångsrikt med

många bra prestationer både i individuella tävlingar

och i lagspel med David Lingmerths landslagsut-

tagning som ”grädde på moset”. 

Mitt bästa golfminne för 2005 är när jag följde vårt

mycket unga herrelitlag, när de väl coachade av

Niclas, vann sin serie i Norrköping. En höjdarupp-

levelse!

Ekonomiskt är läget så här långt under kontroll med

små avvikelser från budget.

Till sist hälsar jag alla välkomna till höstmötet. Det är

på föreningsmötena – höst och vår – som Du kan

påverka klubbens framtida utveckling!

Svinga väl!

Jan Ehrlin

Golfvänner !
Den här hösten har informa-

tionen från Svenska Golf-

förbundet och artiklar i tid-

ningar och fackpress präg-

lats av en viss pessimism.

Man konstaterar att med-

lemstillväxten börjar stagne-

ra, greenfeespelet minskar,

golfen ger inte den total-

upplevelse som unga gene-

rationer är ute efter, det tar

lång tid, kostar för mycket. Det mesta verkar plötsligt

gå fel.

Och visst är det bra med väckarklockor för dem som

inte redan insett att konkurrensen ökar inom alla

områden, golfen inte undantagen. För Tranås GK:s

del ser jag ingen anledning till pessimism om vi fort-

sätter att hålla fötterna på jorden. 

Vi har en bra klubbanda och många ideellt arbetan-

de medlemmar, duktig personal under ledning av en

suverän klubbchef, utmärkta tränare med en väl-

sorterad shop, en restaurang som få klubbar kan

mäta sig med, ett härligt läge vid Sommen/Svartån

och sist men inte minst en bra golfbana, som stän-

digt förändras till det bättre. (Jo, jag minns hur gree-

nerna såg ut i våras men vädret rår vi inte på).



3

K
a

ll
e

ls
e

 t
il

l 
e

x
tr

a
 å

rs
m

ö
te

Viktig information från kansliet!
Adressändringar

Detta är ett stort bekymmer, då vi får post i retur. Var därför

vänlig att meddela oss Er nya adress omgående efter flytt-

ning. Fel adress innebär ju också att Ni inte får Svensk Golf.

Ändring av medlemskategori

Varje år är det många ändringar av medlemskategori. För att

underlätta för oss måste vi ha dessa ändringar före  fakturer-

ingen i februari, så rätt belopp kommer på medlemsfakturan.

Öppettider på kansliet

Under vintersäsongen har vi reducerade öppettider. Med-

delande om öppettider finns på hemsidan och meddelas på

telefonsvararen.

Vagnbodar

Var vänlig töm Din vagnplats samt städa ur skåpet. Glöm

inte att låsa upp ditt skåp och meddela kansliet då du

inte längre vill hyra skåpet. Vi har många som vill ha

vagnplats!

Vi på kansliet tackar för den här säsongen.

2005-11-30 Kl. 19.00 • Plats: Golfklubben

ÄRENDELISTA:

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 ordförande justera mötets protokoll

6. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

7. Fastställande av greenfee avgifter

8. Fastställande av budget

9. Övriga frågor

9.1 Färdigställande av korthålsbanan

I och med att de nya hålen tas i bruk våren 2006 kan anläggningen av korthåls-
banan igångsättas. Styrelsen föreslår att vi bygger 7 nya greenområden som 
tillsammans med befintliga 2 ger en 9-hålsslinga. Förutsättningarna att finansiera 
anläggningen genom sponsors-, greenfee- och andra intäkter blir enligt styrelsens 
uppfattning bättre med 9 hål trots att anläggningskostnader blir högre än om vi 
väljer att bygga 4 nya hål som årsmötet 2005 förordade. Beräknad kostnad 
ca 650.000:-.

9.2 Nybyggnad av personalutrymmen

Klubben har av yrkesinspektionen ålagts att förbättra personalutrymmena så att de 
motsvarar gällande bestämmelser. Styrelsens förslag är att vi uppför en separat 
byggnad. Beräknad kostnad 450.000:-.

10. Mötets avslutande

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

Välkomna

Styrelsen för Tranås Golfklubb



BUDGETFÖRSLAG 2006

RESULTATRÄKNING
Bokslut Budget Utfall Budget

(Belopp kkr) 2004 2005 05-09-30 2006

Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter 3154 3300 3230 3500
Greenfeeintäkter o företagsgolf 831 850 778 850
Reklam- o sponsorintäkter 263 280 273 280
Klubbtävlingsintäkter 48 40 37 50
Driftsbidrag kommun och stat 34 25 42 40
Hyresintäkter 128 110 43 80
Ränta och övriga intäkter 176 20 226 50
Summa intäkter 4634 4625 4629 4850

Kostnader 
Personalkostnader -1510 -1600 -1103 -1625

KOSTNADER BANAN
Frö, gödning och bekämpningsmedel -131 -105 -168 -110
Dress och bunkersand -85 -90 -55 -100
Förbättringar banan -127 -70 -69 -70
Drift banan -354 -360 -384 -390
Summa kostnader banan -697 -625 -676 -670

JUNIOR, HERR- OCH DAMELIT
Herrelit -58 -50 -41 -50
Damelit -41 -50 -26 -50
Juniorer -171 -140 -141 -140
Summa elitspel -270 -240 -208 -240

DR Shop och PRO -119 -120 -63 -120
Föreningsavg. golfinfo -299 -310 -265 -310
Hyror -130 -110 -82 -110
Administration -342 -200 -203 -200
Klubbkostnader -85 -90 -77 -90

Fastighetskostnader
Vatten och avlopp -12 -15 -17 -40
Bränsle -4 -15 -12 -20
El -156 -170 -138 -190
Renhållning och städning -71 -60 -79 -65
Reparation, underhåll och övrigt -37 -40 -57 -50
Summa fastighetskostnader -280 -300 -303 -365

Avskrivningar
Inventarier -475 -413 -410 -612
Fastigheter, byggnadsinventarier -241 -215 -170 -228
Banan, markanläggningar -174 -312 -96 -143
Summa avskrivningar -890 -940 -676 -983

Räntekostnader -51 -55 -27 -75
Företagsförsäkring -32 -30 -29 -40

Summa kostnader -4705 -4620 -3712 -4828

Resultat -71 5 22

Investeringar/maskiner 645 500 823 500
Investeringar/markanläggning 422 0 49 650
Investeringar/byggnader 0 0 0 450
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ÅRSAVGIFTER

Avgift 2005 Avgift 2006
Senior, enskild 3100 3300
Vardagsmedlemskap 2300 2500
Äkta makar/sambo (samma bostadsadress) 2910 3120
Studerande  22-25 år (studieintyg) 1730 1880
Juniorer äldre 18-21år 1260 1360
Juniorer yngre 13-17 år 1040 1140
Knattar tom 12 år 680 780
*Non resident 3100 3300
* Non resident ÄM 2910 3120
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 2005
Klubben har idag 1136 aktiva medlemmar, varav 17% juniorer.

Fördelningen i övrigt: 
A klass hcp +4 - 9,9 165 st
B klass hcp -10 - 19,9 342 st
C klass hcp -20 - 36,0 534 st
+ 36 37 - 54 74 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) 184 st
3 (-11,5 - 18,4) 240 st
4 (-18,5 - 26,4) 235 st
5 (-26,5 - 36,0) 348 st

+36 74 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.
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British Boys är en av de största amatörtäv-
lingarna för juniorer och en matchtävling.
De som finns i startfältet är hela världens
coming stars. Samtliga är under 18 år och
den yngsta var i år endast 14 år. Engels-
männen satsar hårt på denna tävling och vill
inte att bucklan skall lämna landet. 

Att komma till England och spela linksgolf är speciellt.

Vinden, djupa bunkrar, kullar kräver mer fantasi i slagen

och gör det svårspelat men enormt roligt.

Anledningen till att jag fick följa med hit var bl.a. David

Lingmerths framgångar i år och min erfarenhet som

coach för landslag 1997-99. Jag skulle bidra med spel-

strategi och även få se David och de andra in action
samt vara tillhands för grabbarna under tävlingens

gång. 

Lördag 6 augusti kl. 06.00 ger David och jag oss iväg

mot Säve flygplats i Göteborg. Där träffar vi landslags-

kapten Peter Östlund och Niclas Glans, Borås GK. Vi fly-

ger Ryanair till London där Pontus Widegren, Stock-

holms GK, Jesper Kennegård, Kungsängens GK och

Björn Åkesson, Sofiedahls GK väntar på oss. Efter det

blir det en bilfärd på c:a 2 tim till Hunstanton, där täv-

lingen spelas. Vi checkar vi in på vårt Bed & Breakfast St

Anns’s i Heacham, 10 min från banan. Vi byter om för

att åka och besiktiga banan. Kl. 16.30 går vi ut på

banan, mäter och går igenom hur banan ska spelas på

lättaste sätt. Vilken spelstrategi spelarna skall ha under

veckan. 

Eftersom det blåser mycket och vindarna snurrar gäller

det att ha fler strategier för hur hålen kan spelas. En kul

och mycket svår bana med många djupa bunkrar som

måste undvikas. En tuff avslutning med en par 3 på

190 m och 2 par 4:or på 420 m rakt in i vinden. Jag

hoppas på mycket vind och svåra förhållanden.

Efter detta vill grabbarna slå av sig lite, efter resan och

besiktningen. Nu börjar det blir mörk och det har varit

en lång dag för alla. Vi lämnar klubben sist av alla

kl 20.30. Mat och sängdax.

Söndag 7 aug. David skall spela med tre italienare på

inspelningsvarvet. David testar och går efter den spel-

strategi vi pratade om igår. Idag har det börjat blåsa så

hålen får en annan karaktär än igår. Han slår många bra

slag och det ser mycket bra ut inför fortsättningen. 

Det övriga killarna spelar några bollar bakom oss och

har samma uppfattning som vi om banan. På kvällen

går vi igenom vad som är viktigt och vi kommer fram till

följande. Ta tydliga beslut, genomför beslutet till 100%,

håll dig borta från bunkrarna, följ din uppgjorda strate-

gi, slå många drivar och ha kul.

Min reflektion från inspelsrundan är att svenskarna har

många olika slag i bagen och är duktiga på att spela

efter sin strategi. Skall bli kul att se vad det här laget

kan åstadkomma under veckan, det är ju matchspel så

vad som helst kan hända.

Måndag 8 aug. Tävlingsdax! Endast David skall spela i

dag mot en av de bättre engelsmännen Steven Capper.

Vi åker till banan 2 tim innan start för uppvärmning och

lunch. Uppvärmningen och känslan i puttningen ser bra

ut, men David ser nervös ut.

Kl 13.10 slår David ut och de delar ettan på par. Mellan

hål 2 och 8 är David inte att känna igen, han förlorar

5 av hålen och är fem ner. Efter det börjar han spela den

golf han kan, han gör birdie på 10:an och tar 11:an på

par, 3 ner. Efter 13:e är han 2 ner och är på gång, han

har fått den stadige engelsmannen i gungning. 

British Boys – En vecka med Swedi



en engelsman med 1/0 och Jesper tappar 3 upp efter 10

till förlust med 1/0. Alla har spelat mycket bra golf och

jag är imponerad över killarna. Niclas och Pontus får

olyckligt nog spela mot varandra i nästa omgång. Synd!

Torsdag 11 aug. Niclas och Pontus går ut 9.45. En

spännande match mellan två kompisar. Stämningen är

på topp och matchen börjar med ett fantastiskt spel.

Redan på tvåan får vi se en eagle och en birdie. Efter 10

hål är Pontus 2 upp han är då 5 under par och Niclas är

3 under. Inför 17:e är Pontus 2 upp och det ser ut som

han kommer att vinna men Niclas tar 17:e på par efter

en 3 putt av Pontus. Precis som vi trodde blev det match

på 18:e där både gör par och Pontus vinner med 1/0. 

Pontus skall nu möta Englands bästa spelare/puttare

och vi hoppas att han kan knäcka den nöten. Efter nio

hål är Pontus 3 under och 3 ner, efter tretton är mat-

chen slut engelsmannen är då 6 under. Synd för Pontus

som var siste svensk att hoppas på.

Niclas följer med mig till flygplatsen och hoppas på att

det finns en flygbiljett hem idag. Själv har jag redan en

biljett bokad för att jag skall hinna hem till Div 3 på

Ingelsta med herrlaget. Landar 21.00 på Göteborg flyg-

plats och är hemma i Tranås vid midnatt.

En lång, rolig och lärorik vecka är över. Jag har en hel

del med mig hem efter att ha fått följa de bästa coming
stars vi har i Europa. 

Engelsmännen har ett fantastiskt närspel framför allt

puttningen. De sätter fler puttar mellan 5-20 m än vad

vi gör. Varför? Jag tror att våra puttinggreener i Sverige

är för plana, vi kan inte utveckla vår fantasi i greenläs-

ning och får då svårt när vi kommer till t.ex linksgolfen

med stora ondulerade greener.

Svenskarna slår bollen bättre och kommer att spöa

dessa killar i framtiden. På EM som David spelade slog

Sverige, England, Scottland och Irland lätt. Sverige har

bredden och med ännu bättre närspel och bättre putt-

ning så kommer vi att vinna EM och VM med dessa

killar.
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På femtonde gör båda birdies och matchen avslutas

med att Steven gör en snygg birdie på det 190 m långa

16:e hålet. David förlorar med 4/2.

David tar det med ro och ser det positiva i detta. Han

har för första gången spelat linksgolf och tar med sig de

här erfarenheterna till kommande tävlingar. Alla som

åker ut i första omgången får spela en annan tävling på

Brancaster, en bana 10 min från Hunstanton. 

Vi åker hem till hotellet och träffar de andra. Maten blir

på byns samlingspub. God natt!

Tisdag 9 aug. Väckning 06.00. I dag är det fyra av

grabbarna som spelar. Det är klar blå himmel och näs-

tan vindstilla, ingen riktig linksgolfdag. Jag går och

synar de bästa svenska spelarna och deras motståndare,

engelsmän. Alla spelar bra golf men det är stor skillnad

mellan engelsmännen och svenskarna. Engelsmännen

slår driver överallt, är i bunkrar och ruffen, ingen spel-

strategi, bara ösa på. Men deras närspel är imponer-

ande framför allt puttningen, de sätter långa som korta

puttar. De gör ”up and down” från alla lägen. 

Men vad hjälper det när svenskarna spelar som de gör.

Jesper vinner med 1/0 (6 birdies mellan hål 6 till 15),

Niclas 4/3 (stabilt spel under hela rundan) och Pontus

med 1/0 (lagets junior, endast 14 år med en enorm

potential). Björn förlorar med 3/2 mot en av de bästa

puttare jag sett. Han, hade 9 puttar på första nio hålen

och totalt 19 på sexton hål och var sex under par när

han vann på 16:e. Imponerande.  

Efter lunchen blev det lite träning även för mig. Dagen

slutade med att David och jag hade en putt tävling och

jag vann lätt (han skall få kämpa för att slå mig).  

Onsdag 10 aug. Frukost 07.00. David skall spela täv-

ling på Brancaster GC, med start 09.10. David vill ha

revansch och få ännu ett varv på en linksbana. Idag ver-

kar han på hugget, spelar mycket bra golf och är

4 under par efter 8 hål. På hål elva får David känna på

linksgolfens svårigheter, 2 slag i tjockruffen och 2 slag i

en bunker resulterar i en trippelbogie. Han fortsätter att

spela bra golf resten av rundan och slutar på 70 slag.

Han kommer fyra i tävlingen, vinnaren hade 65 slag.

Vi åker tillbaka till Hunstanton GC för att se hur det har

gått för de 3 svenskar som är kvar. Alla tre har gått vida-

re till 3:e omgången. 

Jag följer med grabbarna på banan. Pontus vinner över

en engelsman med 9/7. Niclas vinner en tuff match mot

sh Golfteam



Vilken säsong för våra juniorer
Vinnare av Höglandslaget, Sexstadslaget, Seriespelet,

Bankboken Elit (David L), Div 3 herrar och många fram-

skjutna placeringar på övriga tourer (Riks, Regional, Distrikt)

samt en 3:e plats i Bankboken Cup-finalen för Klara J. 

Speciellt kul var Div 3 herrar som vi vann överlägset. Inför

sista dagen i Ingelsta ledde vi stort. Till sista dagens singlar

valde vi spelare som var mellan 14–18 år (David Lingmerth,

Adam Wilander, Jesper Svenler och Andreas Lingmerth). Vi

var yngst, kortast och bäst! Vilket gott gäng, dessa grabbar

kommer ta oss tillbaka till Div. 1 inom några år. 

Tranås GK vill ha bredd och elit. Nu har vi en bredd, se bara

alla vinster i de olika tävlingarna och eliten genom David L.

Detta kommer föda fram många fina juniorer där vi får se

en större bredd och en bredare elit med många namn.  

Alla juniorer och bussförare, föräldrar och medlemmar skall

ta åt sig av framgångarna vi har haft i år. Det är många som

ställer upp för att våra juniorer när de skall komma ut och

spela tävlingar. TACK alla för hjälpen.
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Grattis till Årets Kille - 
David Lingmerth.  
Han har i år visat att Tranås åter igen har en elitspelare

av klass. Vinnare av Bankboken elit, 2:a i Bankboken

OoM, EM brons, 6:a på Telia-tourkvalet (med en kate-

gori där han får spela alla tävlingar) och många fram-

skjutna placeringar på tävlingar.

Grattis till Årets Tjej -
Klara Johansson.
Har i år visat att vi snart har en elitspelande tjej på div.

tourer. 3:a Bankboken cup och många framskjutna pla-

ceringar på div tävlingar. Det skall bli kul att följa hennes

framfart på golfbanan de närmsta åren.

Grattis till Årets Uppmunt-
ring Jacob Eriksson.
En go kille med god kamratskap, stöttning och som ger

100% i alla lägen. Redan singel hcp. Stöttepelare i bl.a.

Seriespelet och Höglandslaget. Vinnare av bl.a. Som-

marlovstouren. Vad månne det bliva av ”Jacko”. 

Här är gänget som gick vidare i Bankboken Cup. fr.v. Anna Zahlin, Lai Jee Lim, Ebba Asp, Anna Fundin, Erik Rosengren, Antony Nilsson,
Oscar Landsjö, Andreas Lingmerth, Jacob Eriksson, Pauline Helgesson, Oscar Bengtsson, Hjalmar Wilander och Jesper Svenler.



FÖRÄLDER

Vill du vara med 

och hjälpa till i

Juniorkommittén? 

Ring Ove Burenby 

tel 14536 eller 

Bosse Johansson

tel 13526 !
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Tjejerna stod pall i Nybro

Tranås golfklubb fick tre spelare på pallplats när finalen i

Tjejligan avgjordes i Nybro. Tävlingen har genomförts med

ett grundspel i tre regioner i Småland. De sju bästa flickor-

na i varje klass gick vidare till disktriktsfinalen i Nybro.

Tranåsgänget bestod av Ebba Asp, Pauline Helgesson, Klara

Johansson, Emelie Jönsson, Matilda Svenler, Camilla

Sätermo och Cecilia Sätermo.

Bäst gick det för Emelie Jönsson som vann C-klassen på

43 poäng. I A-klassen blev Ebba Asp trea. En tredje plats

tog även Cecilia Sätermo i B-klassen. Grattis!

Tack alla golftjejer som har
ställt upp på tjejligan i år!
Undertecknad har under ett antal år fått glädjen att följa

med tjejjuniorerna ut på Tjejligan. Vi har också, tack vare

klubben, fått se Annika Sörenstam, Laura Davis och alla

andra duktiga golftjejer i Solheim Cup och Hp Open.

Det har varit oerhört stimulerande och kul att få följa alla

våra duktiga golftjejer under ett par år. Nu hoppas jag att

det finns någon annan som vill uppleva detta med tjej-

juniorerna och är sugna på att ta ansvar för tjejligan nästa

golfsäsong! (kontakta Ove Burenby eller undertecknad).

Tack och lycka till med golfen tjejer!

Ewa Sätermo

Jag vill TACKA alla juniorer för säsongen 2005 det har varit

enormt kul att vara tillsammans med Er och se hur ni

utvecklas både som människor och spelare. Jag ser med

glädje framemot 2006. Inför säsongen 2006 kommer elit-

grupperna att träna på gym och inomhus i Golfhallen jan-

mars. Övriga juniorer finner vinterträningsgrupper för vin-

tern på hemsidan.

njut av vintern – snart är golfsäsong 2006 här!

Niclas Arwefjäll

Pristagarna i Sommarlovstouren: fr.v. Hampus Rosén, Oscar
Landsjö, Oscar Bengtsson, Jacob Eriksson, Patrik Bengtsson, Daniel
Zeilon, Tobias Lingmerth, Måns Svenler och Philip Pettersson.

Tre duktiga tjejer som spelade distriktsfinal i Tjejligan i Nybro. 
Fr.v. Cecilia Sätermo, Emelie Jönsson och Ebba Asp.
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En hälsning från David
Hejsan Allihopa. Nu är golfsäsongen slut vilket jag tror de flesta av oss

tycker är tråkigt. Min sista tävling i år var kvalet till Telia Tour nästa säsong,

där jag lyckades placera mig på 6:e plats. Därmed får jag spela alla tävling-

arna nästa år. 

Min säsong har varit bra och jag tänkte därför passa på att tacka Kansliet,

Shopen, Junior & Elitkommittén samt alla medlemmar för allt stöd och intres-

se både på och utanför banan under säsongen.

När jag blickar tillbaka på säsongen har jag många ljusa minnen, ett av de

roligaste var nog seriespelet. Det är roligt att se hur alla yngre juniorer först

kämpar emot varandra för att försöka ta en plats i laget. När de sedan lyck-

as går de också ut och krossar allt motstånd, det tycker jag visar att Niclas

och Göran som instruktörer har lyckats, och det bevisar även att det finns

kapacitet hos många av de yngre. Jag vill också passa på att gratulera Klara

Johansson för sin fina insats i Bankboken Cup.  

Hoppas alla får en bra vinter så syns vi igen nästa vår. 

David Lingmerth

Tävlings- & Elitkommittén
Herrlaget gick upp till div. 2 igen
Efter nedflyttningen till div. 3 förra säsongen, beslutades

det om en nysatsning på våra unga lovande juniorer inför

årets seriespel. Samtliga killar ur Niclas elitjuniorgrupp fick

en chans att ta en plats i serielaget.

1:a omgången spelades på Nässjö GK, där Tranås fick en

rivstart och tog ledning med 15 slag före 2:an Motala och

26 slag före 3:an Landeryd.

Omgång 2 spelades på Ingelsta GK utanför Norrköping

13-14 augusti. Efter inledande foursome och bästboll (där

TGK vann bägge), kunde Tranås defilera i singelspelet.

Slutställningen blev: Tranås 1160 slag, Motala 1193 slag

och Eksjö 1194 slag. 1:an och 2:an avancerade till div. 2.

Inför nästa säsong gäller fortsatt satsning, men nu mot

betydligt tuffare motstånd, jag ser ändå att det finns en

stor potential i detta unga gäng som har en fantastisk lag-

moral och framåtanda.

Damlaget 3:a i div. 2 
Ett delvis nytt/ungt damlag slutade på 3:e plats i div.2.

Tävlingarna spelades i Vreta Kloster och Sundbyholm. 

Damlaget bestod av Klara Johansson, Maria Berg, Ebba

Asp, Lai Jee Lim, Anna Fundin, Cecilia Sätermo, Linda Lilja

och Elisabeth Wilander. Göran Bånge var lagkapten.

Tranås Herrlag: fr.v. lagkapten Thomas Lingmerth, David Lingmerth,
Emil Gustavsson, Robin Ljungberg, Antony Nilsson och Jesper Sätermo.
Sittande; Adam Wilander, Anton Gustavsson, Andreas Lingmerth, Jesper
Svenler och Niclas Arwefjäll.
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Som nya krögare på Norraby krog lämnar vi

en lyckad sommar bakom oss och ser fram

emot en spännande höst- och vintersäsong.

Nu erbjuder vi er ett välsmakande och kuli-

nariskt spännande julbord. Med början den

30 november arrangerar vi ett klassiskt jul-

bord. Julbordet tillagar vi från grunden med

hjälp av utvalda svenska råvaror av högsta

kvalité. Tillsammans med den vackra och

lugna miljön vid Tranås golfbana intill

Svartån blir det en minnesvärd kväll för er. 

Vi tackar för sommaren som varit. Vi hoppas

att ni tycker att det har varit en lika rolig

sommar som vi. 

Erik och Martin

Välkommen på Julbord

Telefon 0140-194 35 • Mail info@norrabykrog.se • www.norrabykrog.se

Vinterträning i Golfhallen 2006
Golfhallen i Wigénshuset hyrs i år av Tranås Golfklubb perioden 1 januari 2006 till och med 31 mars 2006.

Detta innebär att Du som medlem i klubben kan vinterträna helt kostnadsfritt. Ansvariga för öppethållande

och drift är Stig och Birgit Emmertz samt Leif Nordell.

Öppettiderna är enligt följande:

Tisdagar 10-12.00 Gamla Grabbar Onsdagar 16-20.00 Alla medlemmar

Tisdagar 16-18.00 Juniorkommitten Torsdagar 16-20.00 Alla medlemmar

Tisdagar 18-20.00 Alla medlemmar Lördagar 11-14.00 Alla medlemmar

Fredagar 16-19.00 Alla medlemmar Söndagar 11-14.00 Alla medlemmar

Måndagar stängt

Aktuella telefonnummer: Stig Emmertz 070-666 12 11, Leif Nordell 070-525 62 88

Det är vår förhoppning att samtliga medlemmar passar på att utnyttja Golfhallen. Här finns 8 utslagsmattor, 

puttinggreen och bunker. Kaffeservering kommer att finnas.

Välkomna
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Från Staffan
Vi är inne i en period av mycket arbete med luftning av

greener och fairways. Greenerna har djupluftats för att ge

rotsystemet välbehövligt syre inför invintringen. 

Vi har lagt många dagar och timmar på att förbereda

greenerna inför vintern så att de förhoppningsvis skall klara

alla typer av angrepp, typ mögelskador. Men tyvärr så kan

man aldrig garantera framgång då det är omöjligt att styra

naturens egna planer.

När det gäller fairways så ser dom inte så trevliga ut just nu

då vi precis har djupluftat dessa. Men bara lugn, det som

ser ut som åker i dag kommer efter dressning och bearbet-

ning att bli bra lagom till säsongsstarten nästa år. 

Då kommer ni också att kunna spela de nya hålen fullt ut.

De har tagit sig riktigt bra under hösten och kommer att

bjuda på tuffa utmaningar till våren. 

Till sist ett stort TACK till alla Er som visar hänsyn mot oss

som jobbar på banan. Vi är där för Er skull och för att ge Er

en bana så bra som möjligt.

Till sist hoppas vi på en riktigt bra golfvinter.

Staffan Lago med personal.

Ban- & 
Miljökommittén

Så här blir korthålsbanan
Styrelsen föreslår extra årsmötet besluta att färdigställa

korthålsbanan under 2006. Detta betyder om förslaget får

gehör att vi kan påbörja arbetet direkt efter årsskiftet och

kan om allt faller på plats betyda att spel kan påbörjas i slu-

tet av nästa säsong. Ett stort lyft för alla kategorier golfare.

Både befintliga medlemmar och folk som vill prova på får

en utmanande och trevligt designad bana med underbar

utsikt över Sommen. Som ni ser på bifogad skiss så blir

hålen mellan 70 och 130m. Vi kommer att lägga stor vikt

vid greenernas uppbyggnad. De byggs enligt USGA stan-

dard vilket kommer att ge greener kompatibla med de vi

redan har på stora banan. Ni ser också på skissen att nu-

varande hål 1 och 2 greener kommer att användas om än

med ny spelriktning. Tees byggs med mattor typ de som

finns på driving rangen.

Det unika med vår korthålsbana är den centrala placering-

en. Vi får all verksamhet koncentrerad till klubbhusom-

rådet. Restaurang, shop, kansli, range och korthålsbana lig-

ger alla inom synhåll från varandra. Ett stort lyft för klubben

och klubbens medlemmar blir det och ännu ett steg i

klubbens positiva utveckling.

Bankommittén

Kansli/
shop

Klubbhus

90 m

105 m

102 m

78 m

130 m
105 m

70 m

110 m 85 m



Fler arbetsinsatser från 
klubbens medlemmar.

Med stigande avgifter och kostnadsökningar på nästan alla

områden, så tror vi att det kommer att krävas flera arbets-

insatser av medlemmarna för att undvika allt för höga

avgifter till medlemmarna. Det är mycket som kan utföras

av oss medlemmar och som skulle avlasta våra banarbetare

som har fullt upp med den vanliga skötseln. 

Vi kanske skall utveckla hålvärdarnas befogenheter till att

bli en funktion med större ansvar och därigenom ett större

engagemang.

Det kanske skall vara så att ”Gamla Grabbar” har ansvaret

för ett antal golfhål, juniorkommittén, damkommittén och

andra grupperingar likaså.

Eller vi kanske skall dela upp klubbens medlemmar i lag typ:

Alla som har efternamn som börjar på A tar hand om hål 1

alla som börjar på B tar hand om hål 2 osv. De grupper som

blir störst tar hand om de längsta hålen. Vi kan också ta

fram en arbetsplan som vi skall arbeta efter hela året där

hålvärden är ansvarig.

Ja, det finns mycket som vi kan bidra med. Det finns många

exempel på hur andra klubbar gör. Det finns t.ex. klubbar

inom vårt närområde där seniorerna (Gamla Grabbar) med

jämna mellanrum tar en bil/traktor och åker runt och lagar

uppslagen torv. Det skulle ge ett fint intryck och det skulle

höja kvalitén på vår fairways.

Vi är alla delaktiga i Tranås GK och då tycker vi att det är

vår skyldighet att ställa upp när så behövs. Det är både

roligt och nyttigt och inte så belastande som man kan tro.

Vi höjer banans kvalitet och ger oss alla en större känsla för

klubben, vilket ju bara är positivt. Du som känner att detta

skulle passa dig, hör av Dig till mig eller kansliet.

Vi vill samtidigt passa på att tacka kansliet, banarbetarna,

shopen, resturangens ägare och personal och alla frivilliga

för ett gott arbete under 2005.

Vi hoppas och tror att om vi går samman och hjälps åt så

kommer 2006 att bli ännu bättre.

Tack för i år.

Sigurd Lövmo
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Laga nedslagsmärken 
på rätt sätt.

Börja med att trycka tillbaka "kudden"
framtill.

Fortsätt sedan med att trycka in turfen mot
mitten...

... från alla håll.

Fortsätt med att försiktigt "lyfta" upp hela
märket.

Avsluta med att noggrannt platta till med
putterhuvudet.
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Banan
De nya hålen tas i bruk under våren 2006. Det långsiktiga

samarbetet med Eric Pasolla, USA när det gäller skötsel- och

gödselschema fortsätter med målsättningen att minska vin-

terskadorna och att uppnå jämnare kvalitet på våra greener

över hela säsongen. Om höstmötet så beslutar anläggs och sås

korthålsbanan under året för att tas i bruk 2007.

Byggnation
En ny lösning för personalutrymmen, verkstad och maskinför-

varing presenteras för höstmötet. Om förslaget antas skall de

nya lokalerna kunna tas i bruk under året.

Idrott
Ungdomsverksamheten
Juniorkommittén vill ge alla ungdomar chansen att utvecklas

efter förmåga och egna ambitioner. Målsättningen är att öka

antalet aktiva juniorer från årets 17% av totala antalet aktiva

till 20%.

Elitverksamheten
Satsningen på en föryngring av lagen fortsätter. Målsättningen

för damlaget är att försvara sin placering i div.2 och för herr-

laget att etablera sig i div. 2.

Breddverksamheten
Klubben skall erbjuda alla medlemmar möjlighet att utveckla

sitt golfkunnande i enlighet med var och ens ambitioner och

fysiska förutsättningar. Klubbens idrottsansvarige kommer att

tillsammans med tränarna presentera förslag till aktiviteter

under säsongen.

Inomhusträning
Under perioden januari-mars 2006 kommer det att finnas

möjlighet till inomhusträning i Wigénshuset i klubbens regi.

Styrelsen

Arbetsplan Handicapindex

Index eller handikappsättning av golfhål. De flesta golfare

tror att hcp-sättningen på ett hål motsvarar hålets svårig-

hetsgrad i en jämförelse med övriga hål på banan. Så är

inte fallet, hcp-sättningen eller hålets index sätts efter ett

system som bygger på matchspel. En rad olika hänsyn tas

när man bestämmer index på ett golfhål, bland annat:

• hcp-slagen skall spridas jämnt över 18 hål

• index 1 och 2 bör fördelas nära mitten på respektive   

9 håls-slinga och index 3 - 6 bör inte placeras på 

angränsande hål

• index 7 - 10 bör inte placeras så att en spelare med 

hcp 10 erhåller slag på 3 hål i rad

• hål 1 och hål 18 bör inte ha lägre index än 9

• index 9, 10, 11 och 12 bör tilldelas hål 1, 9, 10 och 18

• udda index 1, 3, 5 osv. bör fördelas på den 9 håls-slinga

som anses svårast. 

Detta är några av de många hänsyn man bör ta när index

fördelas. Så glöm tesen att lågt index är lika med svårt hål

och vise versa. 

På vår klubb ligger index nästan helt enligt rekommenda-

tionerna. 

Skall vi ändra index på vår bana? Ja, det blir en fråga för

TÄKO som ”äger” frågan.

Vilka golfhål ser du på bilderna nedan?

Utslagsfråga: Hur många tävlingsronder registrerades i GIT, golfens IT-system, på vår klubb 2005? 

Maila in dina svar senast 2005-11-30.



en wedge

tranasgk@telia.com
4 5
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22.000 golfare i USA fick frågan Varför fortsätter Du spela golf?
– På tredje plats kom: Naturupplevelsen och miljön på golfklubben
– På andra plats kom: Den personliga utmaningen
– På första plats kom: Hitta den perfekta bollträffen

– hål 15 statistiskt är det svåraste på Tranås GK. Spelade 
tävlingsronder under 2005 ligger till grund för den statistiken. 
Inte helt oväntat var “gamla” hål 1 lättast.

– bara drygt 10% av alla banor i USA har så kallade 
USGA greener men att alla nya greener i USA byggs enligt 

USGA modellen.

– Old Course
på St.Andrews
ALDRIG klipps 

kortare än 
4,5 mm

– vår korthålsbana byggs enligt USGA modellen

– TGK sedan starten 1952 haft 2 ordförande, 
Stig Hjelmkvist och nuvarande Jan Ehrlin.

– nya par 3 hålet blir 115 resp. 90 m långt och nya 
par 4 hålet blir 335 resp. 295 m långt.

– den nya
bansträckningen

öppnas till
säsongsstarten

2006

Visste du att ...



OCAB:S FLAGGTÄVLING
A klass
1 Magnus Karlsson 71
B klass
1 Daisy Sandelin 72
C klass
1 Hjalmar Wilander 71

KM FOURSOME
1 Peter Åhlen/

Per Friberg 157 
2 Björn Ljunggren/

Thomas Helgesson 158
3 Conny Berggren/

Göran Bånge 159

KLOCKMÄSTER
A klass
1 Emil Gustafsson 38
B klass
1 Jan Tj Andersson 37
C klass
1 Camilla Sätermo 41

GARYS HERRTÄVLING
A klass
1 Billy Fransson 67
B klass
1 Jacob Lindahl 69
C klass
1 Anders Zeilon 68

VOLVO MASTER AMATUER
Herrar
1 Mikael Thors/

Marcus Gustafsson 43

Damer
1 Ulla Persson/

Babsan Skogberg 39

TRANÅS NATIONELLA DAMDAG
A klass
1 Ulla Blomkvist 75
B klass
1 Marianne Larsen 34
C klass
1 Marie Engsen 36

KM MATCH
Herrar
Magnus Karlsson df. 
Jesper Svenler
Damer
Elisabeth Wilander df. 
Ulla Blomkvist

MIDSOMMARMIXEDEN
1 GunBritt & Per Olof Olsson

GENERATIONS POKALEN
1 Stefan o Anna Fundin 46
2 Anders o Daniel Zeilon 46 
3 Thomas o 

Paulin Helgesson 45

CITROEN GOLF TOUR
1 Beatrice Singelton/

Torgny Pettersson 46
2 Malin Olsson/

Peter Nordell 45
3 Kenneth Jakobsson/

Leif Nordell 44

Tävlingsresultat 2005
SENSIAS PARTÄVLING
1 Kerstin o Mats 

Sundström 43

DAM BJUDER HERRE
1 Krister Gustafsson/

Christina Torpman

PAPER PAKS BÄSTBOLL
1 Wanja Boij/

Per Friberg 45

KONSUM CUP/CANCERGOLFEN
1 Peter Åhlen/

Nadja Boij 43
2 Kenneth Jakobsson/

Leif Nordell 42

EKBOMS BÄSTBOLL
1 Dick Persson/

Lars Ove Ottosson 43

TRANÅS ELTJÄNST BÄSTBOLL
1 Lars Olofsson/

Jörgen Karlsson 45
EFG GOLFEN
A klass
1 Lars Sjöö 39
B klass
1 Emelie Jönsson 38

TÄKO:S MÖRKADE BÄSTBOLL
1 Ulla Blomkvist/Jan Holmkvist

16

Kioskerna var svåra att passera utan att ta med sig
något, det fanns mycket godis att välja mellan.

En underbar golfdag representerad i Hajlmar Wilander, Per-Arne Larsson, Patrik & Mikael
Magnusson, Lennart Sandelin, Anders Gustavsson och  Anton Bengtsson.

BILDER FRÅN 
KONSUM CUP/CANCERGOLFEN
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OEM POÄNGEN
A klass
1 Magnus Karlsson 40
B klass
1 Anders Zeilon 43
C klass
1 Leif Algmark 37

FINAL TISDAGSGOLFEN DAMER
A klass
1 Chyntia Pettersson 71
2 Daisy Sandelin 71 
3 Linda Lilja 72
B Klass
1 Marie Segersson 69
2 Carin Svensson 73
3 Eva Rylander 74

TISDAGSGOLFEN SAMMAN-
LAGT ÖVER SÄSONGEN
A klass
1 Katarina Lif 282
2 Anita Möller 283
3 Christina Torpman 283
B klass
1 Pia Landsjö 272
2 Lena Gustafsson 280
3 Riita Svenler 287

ONSDAGS GOLFEN FINAL
A klass
1 Magnus Karlsson 68
2 Thomas Helgesson 70
3 Hans Erik Karlsson 71

B klass
1 Per Anders Nilsson 70
2 Matz Dunåker 70 
3 Conny Fälth 74

ONSDAGS GOLFEN 
SAMMANLAGT
A klass
1 Per Friberg 275
2 Magnus Karlsson 283
3 Fredrik Ljungkrantz 283
B Klass
1 Bo Karlsson 276
2 Mikael Folke 280
3 Kjell Blomkvist 281

KM SLAG
Herrar
1 Per Friberg 150/SD
2 Björn Ljunggren 150
3 Peter Åhlen 152
Damer
1 Linda Lilja 158
2 Elisabeth Wilander 164
3 Klara Johansson 175
Herrar 65
1 Jan Tj Andersson 165
Herrar 55
1 Ulf Clasen 154
Herrar 45
1 Björn Ljunggren 150
Herrar 35
1 Per Friberg 150
Herrar 21    
1 Adam Wilander 153

Damer 50
1 Anita Möller 160
Damer 21
1 Klara Johansson 175

STIGS MINNE
Ulf Clasén df. Svante Danielsson

Hole-in-one
2005
Martin Hoflund Hål 8

Sven Erkers Hål 10

Torgny Berglund Hål 2

Stefan Fundin Hål15

Andreas Johansson Hål 8

Ju Chin Lim Hål 2

Malin Olsson Hål 8

Peter Öhman Hål 8

Jakob Zusmanis Hål 15

Årets prisutdelning – alla fick pris. Dessutom drog Cancergolfen in ca 28.000:-
till Cancerfonden. Mycket beröm till tävlingdeltagarna och sponsorn Konsum.

Glada segrare Peter Åhlén och Nadja Boij håller tal.



Resultat Pro Am
1 OEM lag 5 92 poäng

John Grant, Ulf Atterklint, Peter Robson, 

Lars Adre 

2 Stiga Garden 1 89 poäng
Patrik Gottfridsson, Adam Wilander, 

Peter Hultin, Dick Thunell 

3 DK Butiken 188 poäng
Per Larsson, Stefan Fundin, Berit Lindh, 

Tommy Grahn 

Resultat Singel
1 Henrik Allenbrant 68-67 
2 Björn Pettersson 71-65 
3 Magnus Sunesson 69-68 
4 Johan Bjerhag 67-72 
4 Fredrik Widmark 70-69 
4 Jonas Runnquist 70-69 
4 Tony Edlund 71-68 
14 Niclas Arwefjäll 70-75 

Den 18:e upplagan av OEM International
spelades 20-21 juni.

För tredje gången i tävlingens historia lyckades en

spelare försvara sin titel. Det gjorde Henrik Allenbrant

från Eskilstuna som tydligen trivs utmärkt i Tranås. Han

hamnar därmed i fint sällskap tillsammans med Mats

Hallberg och Pierre Fulke som bägge gjort bedriften att

vinna två år i rad. 

Henrik fick dock hårt motstånd av framför allt Björn

Pettersson från Sala och en pånyttfödd Magnus

Sunesson från Landskrona. Johan Bjerhag från Vetlanda

slutade delad fyra och var således den bäste med ”lokal”

anknytning.

Årets startfält var det bästa på många år och klubben och

banan fick höga betyg av de deltagande proffsen.

Golfens utveckling i Europa
Senaste sammanställningen, oktober 2004, över banor och spelare i Europa visar att det finns 6.102 banor och

3.919.385 medlemmar. Genomsnittet medlemmar/bana exkl. Sverige är 597 st. 

I Sverige ser det helt annorlunda ut. Vi har i genomsnitt 1.174 medlemmar/18 hål. En viss skillnad som till stor del

förklarar våra jämförelsevis låga årskostnader och låga greenfee-avgifter.

Flest golfbanor/medlemmar hittar vi i England som har 1.822 banor och 878.000 medlemmar. Närmast följer Tyskland

med 646 banor/457.000 medl., Skottland har 542/260.043, Frankrike 522/340.000, Sverige 472/555.000, Irland

399/255.000.
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Ett golfår olikt de senaste åren har passerat. Från många

golfklubbar har det i år klagats över minskad verksamhet,

mindre antal greenfeegäster och mindre företagsgolf. 

Analyserna av detta påstådda fenomen avlöser varandra.

Det är för dyrt, tar för mycket tid, golfintresset har stagne-

rat osv. En av de klokaste analyserna jag har tagit del av

bygger i huvudsak på att golfspelaren till viss del har änd-

rat sitt golfliv. 

Det är numera inte nödvändigt att vara medlem i en klubb

för att kunna spela golf. Antalet Pay & Play banor har de

senaste åren ökat dramatiskt. Detta medför att en viss kate-

gori spelare väljer denna variant och avstår medlemskap i

en traditionell golfklubb. Andra anläggningar växer upp typ

aktieklubbar med höga insatser som hittar sina intressenter

bland de som vill ha en bana utan köer och trängsel.

Anläggningar och klubbar som vår egen dyker inte upp och

förklaringen till det är enkel. Det kostar för mycket att

bygga och det är svårt att hitta finansiella lösningar till

såna projekt.

För att återgå till inledningen ovan så är jag också ganska

övertygad om att greenfeespelets minskning i Sverige till

viss del kan skyllas på det numera utbredda lågprisflyget.

Från Skavsta Flygplats i Nyköping flyger Ryan Air dagligen

till både Skottland och Irland och planen är fulla med sugna

golfare från Svedala. Särskilt tidig vår och sen höst är fre-

kvensen väldigt hög. Man buntar på nåt sätt ihop sitt

greenfeespel till en intensiv weekend på anrika linksbanor

en eller två gånger om året.

Jag tror att klubbarna i Sverige måste jobba hårdare på att

ge den enskilda medlemmen ett ökat innehåll i årsavgiften.

Jag tänker bland annat på en bra och proffessionell träna-

re, en restaurang som känns som en naturlig samlingspunkt

för medlemmar och gäster, en bana med tillhörande bra

träningsområden och inte minst ett trevligt bemötande när

man gästar anläggningen. Allt detta har vi i Tranås sånär

som på bra träningsmöjligheter. Men när planerna på en

korthålsbana nu fullföljs så kan vi med gott samvete säga

att vi ligger väldigt långt framme när det gäller utveckling-

en av golfen i Tranås.

Vi är i dagsläget en av två golfklubbar i F-län som har med-

lemskö och ALLA, hoppas jag, vill vara med och bidra till en

fortsatt positiv utveckling av klubben. 

”Glöm inte att Du som medlem är lika viktig oavsett spel-

standard och golfkompetens”. Alla kan inte vara proffs och

ännu viktigare, ännu färre vill vara det. Vad som dock är vik-

tigt att komma ihåg är att vi medlemmar till lika stora delar

gemensamt äger denna anläggning bestående av både

golfbana, restaurangbyggnader, kansli och shopbyggnader

samt en mängd maskiner för skötseln av banan med mera. 

Självklart måste man som ansvarsfull medlem då inse

att det är av betydande vikt att vi själva nyttjar våra

faciliteter precis som vi tycker att andra bör göra. Gör

vi inte detta så äventyrar vi på sikt hela vårt ser-

viceutbud.

Jag vill påminna om att från årsskiftet fram t.o.m. sista mars

så kan Du utan kostnad träna i Golfhallen som klubben i

egen regi skall hålla öppen. Öppettiderna (sid. 11) kommer

att finnas på hemsidan.

GIT, golfens nya datasystem fungerar nu tillfredsställande

och blir hela tiden bättre genom nya uppdateringar.

Till sist vill jag förmedla en mycket trevlig nyhet. Vi har pre-

cis skrivit ett nytt 2 års avtal med våra populära krögare,

Martin och Erik.

Klubbchefens rapport
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kan ha den spridningen på åldrar och

ändå tävla tillsammans!

Malmqvist Guldpoäng är en tävling som

även den ligger kvar i minnet. Efter att vi

spelat nio hål i uppehåll så vred väder-

gudarna på kranen!!! Det regnade så

mycket att när vi stod på 12:ans tee och

skulle slå ut så såg vi inte när bollen för-

svann ut i dimman. Tävlingen blåstes av

efter---

s o m

greenerna inte syntes under allt vatten

och man fick räkna resultatet efter nio

hål. Det var mycket blöta pristagare som

stod i restaurangen och tog emot sina

fina priser från Malmqvists.

Rapport från damkommittén

Då är det åter dags att rap-
portera från året som gått.
Det har varit ett härligt år
med många soliga rundor
ända in på höstkanten.

För damernas del så har det varit ett

lyckat år om man mäter i antal deltagare

i anordnade damtävlingar på Tranås

Golfbana.

Tisdagsgolfen har fått ett uppsving i år.

Det har varit i genomsnitt 25 tävlan-

de/runda och då ska man veta

att det har funnits tisdagar

under sommaren som det

bara varit 4-5 stycken som

deltagit pga dåligt väder.

Vi har också haft en K-

klass i år, vilket innebär

att även de som inte

har officiellt handikapp

har kunnat vara med

och tävla, fast då över

nio hål. Detta är nytt för

tisdagsgolfen och har

lockat några ”nya” golfare

att våga tävla.

Andra tävlingar som är värda att

nämna är bl.a. Nationella Damdagen

som gick av Stapeln den 14 juni. Vi hade

ett flertal damer (ca 45 st) från andra

klubbar på besök och några kom så långt

ifrån som Stockholm. Precis som vanligt

så var prisbordet gediget och humöret på

topp. Något som noterades då var att åld-

rarna på de tävlande var allt mellan 25 till

87 år!!! Inte många andra sporter som

Man bör väl också nämna tävlingen

”Dam bjuder Herre” som även detta året

var en av de mest populära tävlingarna

alla kategorier. Det var rekord på antal

tävlande par och Wille hade fullt upp att

försöka få in alla som ville tävla på något

ledigt starthål …

Det är en rolig tävlingsform och det lock-

ar många som annars kanske inte är så

pigga på att tävla. Kan det bero på att

man har med sig en lagkamrat som man

kan skylla på om det går dåligt?

Vad vet jag?? Roligt hade vi

i alla fall och vi ser redan

nu fram mot nästa års

tävling.

I oktober har vi haft

en liten damavslut-

ning med en 9-håls

tävling spelad som

mörkad bästboll.

Efter det fick vi

smaka på god

Gulaschsoppa med

vitlöksbröd lagad av

våra eminenta kockar

på golfrestaurangen. 

A-klassens segrare Chynthia
Pettersson håller segertal efter 

att spelat mycket bra golf i 
Tisdags-golffinalens A-klass.

Vi var rörande överens om att säsongen

varit mycket trevlig och att vi var redan

sugna på nästa som vi bestämde skulle

startas upp med en regelkurs någon gång

i vår.

Lena Gustavsson



Niclas “hörna”

I shopen har det rullat på som vanligt. Vi

gör allt vi kan för att ni skall trivas hos oss,

med vårt sortiment av kläder, klubbor

samt vår service. 

I slutet av oktober var vi på golfmässa och

köpte in allt inför nästa säsong. Vi kom-

mer med nyheter på både kläd- och hård-

varusortiment, läs mer om detta på hem-

sidan.

För min egen del kommer vintern att se

ut ungefär så här: 5 veckor på Bosön och

4 veckor i Portugal med golfskolan

”Tränarutbildningen”, 2 veckors semes-

ter, Julöppet i Shopen, se nedan.

7:e säsongen på TGK är precis av-

slutad. 2005 har för oss inneburit

mycket arbete, fullt upp med sho-

pen, lektioner, kurser och juniorträ-

ningar med alla härliga juniorer. 

Under säsongen var Golf & Gourmet och

närspelsförmiddagarna det mest populä-

ra, det var fulltecknat vid varje tillfälle. Kul

att så många nappade på detta och hop-

pas att det gav bra resultat i ert närspelet,

under året. 

Vi kommer att fortsätta med dessa kurser

nästa år samt komma med lite nyheter

till vårt kursutbud. Var beredd  i vår när

kurstillfällena är färdiga. Håll utkik på

www.golfstoreniclas.se.

JULÖPPET I SHOPEN
Öppettider, se hemsidan. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. 

Julklappstips: 
• Trehjulsvagnen Caddie, ihopfällbar. Ord. pris 1.695:-. julpris 895 kr
• Trehjulsvagnen Packer. Julpris 895:- inkl. handske värd 129:-
• Presentkort till Grand Opening 2006, Närspelsförmiddag, Golf & Gourmet
• Gå även in på vår hemsida www.golfstoreniclas.se och titta på våra

Julerbjudanden.

Vinter Erbjudande!
Har Du dåliga grepp efter säsongen? 
Vi greppar om dina klubbor inför resan, vintergolfen 
eller säsongen 2006. Klubborna blir som nya!
NU! 25% rabatt!25%

Från mitten av mars kommer jag att till-

bringa dagarna i shopen för att göra i

ordning inför Grand Opening 2006 som

sker 1-2 april.

Hoppas att ni får en bra vinter och Tack

för säsongen 2005. Det är alltid lika trev-

ligt att träffa er på klubben. Vi ses på jul-

försäljningen.

Svinga lugnt även under vintern!

Niclas Arwefjäll



Det är dags att summera ännu en golfsäsong för det entu-

siastiska GG-gänget. Många är de minnen och aktiviteter

som på något sätt nu skall sammanfattas. Följande hän-

delser kan ge en någorlunda överskådlig bild av vårt gol-

får.

Inför starten på den verkliga golfsäsongen så har det

också tränats både i puttning och slagförmåga genom

den gruppverksamhet vi bedrivit i Wigénshuset. En myck-

et uppskattad och välbesökt aktivitet med ett flertal delta-

gare varje tisdag, från början av december 2004 t.o.m.

början av mars 2005. Vi hoppas att det kan bli en fort-

sättning även inför kommande säsong på denna aktivitet.

En annan trevlig upptakt inför spelstarten på vår egen

hemmabana blev en resa till Lybeck i början av april.

Tillsammans med ett antal golfkollegor från klubbarna på

Höglandet åkte ett gäng entusiaster till Tyskland för att

pröva svingen inför starten på hemmaplan. Resan som

gick med buss blev mycket lyckad och de två banor vi fick

inleda golfåret med hette Golf Club Timmerdorfer Strand

och Lybeck-Travemynde Golf Clubb. En utflykt som

kanske kommer igen inför starten våren 2006.

Den 26 april var det så dags att pegga upp på hemma-

banan. Inför starten hade vi arbetat fram en spelplan som

innehöll ett antal olika spelformer med tyngdpunkten lagd

på vanlig slaggolf. En annan nyhet denna säsong var att vi

hade delat upp ansvaret på ett antal golfvärdar som hade

att ordna med startordning och hålla en god ordning på

GG-gänget. Detta visade sig vara en lyckad åtgärd som

innebar att många fler fick deltaga i planeringen och att

det blev ett bra flyt i bollarna.

Självklart måste några ord om årets olika tävlingar och

resultat också redovisas. Vi började i Mjölby med att möta

Mjölbygrabbarna i matchspel den 19 april. Sin vana tro-

gen vann Mjölby på hemmaplan. Men vid returmötet den

29 aug. lyckades Tranås äntligen besegra dessa svårslagna

herrar, så nu vilar Gränspokalen i vårt klubbhus. 

Nästa utmaning blev Gränna som kom till Tranås den 10

maj för att försöka återta den trofén. Detta lyckades nu ej

och vid returmötet den 16 aug. vann visserligen Gränna

på hemmaplan, men icke med tillräcklig marginal. Det

innebär att även den Trofén

bidar sin tid i vårt förvar. Vi

mötte även Jönköping i

Kettilstorp den 21 juni

men där fick vi tyvärr

bita i gräset.

En stor triumf blev

det slutligen för våra

G.G. när de kammade

hem segern i Höglands-

touren där vi efter fem tävlingar

slog tvåan Tobo med 11

poängs marginal. Ett stort grattis till

dessa grabbar. Det tävlades också med de 15 klubbar som

ingår i GG-sydväst och där kom Tranås GG på andra plats

efter Viredaholm som vann den kampen. Den tävlingen

avgjordes på Viredaholms GK.

Så några ord om vår egen interna tävling. Det genomför-

des 15 s.k. Tävlingsdagar där resultaten från de 6 bästa i

resp. klass räknades in i slutresultatet. Segrare i A-klassen

blev i år Lennart Rydin och i B-klassen Per Samuelsson.

Många fina resultat noterades dessutom på många spela-

re, vilket framgår av resultattabellerna nedan.

En tradition i vårt gäng har blivit att avsluta säsongen på

ett trevligt sätt och precis som förra året valde vi att göra

en tvådagars  resa  till Oskarshamn denna gång. Vi starta-

de den 27 sept. och kom åter till Tranås den 28:e. Vi upp-

levde två mycket trevliga dagar med fint väder och

utmärkta arrangemang i övrigt. Vi tävlade givetvis båda

dagarna och vårt prisbord borgade för att ingen kunde

undvika att söka göra sitt bästa. Bäst lyckades en utav våra

flitigaste golfare nämligen Bernt Westberg dag 1, men

dag två visade A-klassen sin styrka genom Stig Emmertz

m.fl. I lagtävlingen segrade Bernt tillsammans med P.- O.

Olsson.

Avslutningsvis, vi ses våren 2006 och vi återkommer med

kallelse till en vårträff innan vi slår ut.

Styrelsen för G.G

Bo Sundström, Lars-Åke Nilsson, Jan Wigur

Gamla Grabbar

22



SÄSONGSTÄVLING (6 BÄSTA AV 15).

A-KLASS

1. Lennart Rydin 428 slag

2. Håkan Westman 445 slag

3. Åke Sundström 445 slag

4. Stig Primeus 445 slag

5. Per-Olof Olsson 446 slag

B-KLASS

1. Per Samuelsson 434 slag

2. Bernt Westberg 444 slag 

3. Sten Nilsson 445 slag

4. Elis Johansson 449 slag

5. Lars-Åke Nilsson 449 slag

Tävlingsresultat Gamla Grabbar
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HÖGLANDSTOUREN SERIESPEL

1. Tranås 2.141 slag

2. Tobo 2.152 slag

3. Eksjö 2.191 slag

4. Nässjö 2.298 slag

5. Vetlanda 2.354 slag

HÖGLANDSTOUREN SLUTSPEL

(15 klubbar deltog)

1. Viredaholm 365 slag

2. Tranås 369 slag

3. Isaberg 374 slag

4. Gränna 376 slag

5. A6 377 slag

Fr.v. Arne, Sven-Erik och Lennart taktiksnackar inför mötet med Jönköping. T.hö. Totalsegraren i säsongs-tävlingen, Lennart Rydin
med vandringspriset.

Fr.v. Avslutningen på OSkarshamn. Några av de 31 deltagarna strax för Shut-gun start. T.hö. Samling inför avgörandet mot
Jönköpings GK.



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
Lena Gustafsson Damkommittén
Anita Möller Utb.kommittén
Kenth Irebo Hcp-kommittén
Sigurd Lövmo Bankommittén
Barbara Skogberg Regelkommittén
Leif Nordell Byggnadskom.
Linda Lilja Suppleant
Thomas Lingmerth Elitkommittén

VALBEREDNING
Lars Malmqvist, Hans Hansson, Barbara
Skogberg samt Stefan Fundin.

KANSLI
Anders Wilander, Britt-Louise Wykman,
Yngve Johansson

BANAN
Staffan Lago, Rolf Fredriksson, Mikael
Lago, Peter Nordell och Carolin Blom.

PRO
Niclas Arwefjäll

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

BFÖRENINGSTIDNING

Niclas Arwefjäll

Våra bansponsorer
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