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Vilken säsong det varit 2016! Att man skulle få 
uppleva att en TGK:are skulle var den som slog 
Sveriges första slag i OS hade man väl inte trott 
tidigare! 

Det var mäktigt när David Lingmerth presenterades 
på första tee! David besökte Norrabybanan två veckor 
innan OS- äventyret började, då han spelade några 
hål och även visade sina färdigheter på driving rangen. 
Alltid lika kul när vårt största affischnamn besöker 
oss. Nu lovade David att han ställer upp på den tävling 
som planeras som en av många arrangemang 2019 då 
Tranås kommun fyller 100 år. Kommunen har upp-
dragit åt TGK att arrangera en jubileumstävling under 
jubileumsåret 2019.

För tredje året i rad så ökar antalet golfspelare i Sverige, 
9 794 nya spelare 2016, innebär en ökning med 2,1%. 
Det har spelats 6,4 miljoner golfronder under de första 
9 månaderna! Att Henrik Stenssons framgång i British 
Open då han tog hem Sveriges första major gjort gol-
fen het är nog ingen överdrift. Den kamp Henrik hade 
med Phil Mickelsson kommer vi aldrig att glömma, 
det visar att golf är en stor idrott! Jag tror att den kan 
göras ännu mer spännande i OS om man även spelar en 
lagtävling.

Att vår bana har varit bättre än någonsin (enligt de 
som spelat länge) har väl inte undgått någon. Jag hop-
pas att detta beror på det långsiktiga arbete som gjorts 
under många år. Det gäller att ha tålamod i arbetet 
med att få en golfbana i bra standard. Vår banperso-
nal och även alla ideellt arbetande krafter har gjort 
ett kanonjobb! Att sedan vädret de senaste åren varit 
gynnsamt är ju en extra bonus. 

Det görs många frivilliga timmar i en förening. I år har 
en ny tävlingskommitté bildats och jag vet att de har 
många idéer på hur tävlingsverksamheten ska utvecklas 
i framtiden. 

Bankommittén har också varit mycket aktiv och det 
har gjorts många timmar exempelvis i dammen vid hål 
18 där resursgruppen dragit upp ansenliga mängder 
med vegetation i projektet ”rädda vattenspegeln”. 

I denna damm har också en fontän installerats. Den 
har fått namnet Claséns Fontän till minne av vår 
mångårige kassör Ulf Clasén, som under många år 
jobbade för en fontän i denna damm. Tyvärr fick Uffe 
aldrig se den.

Det är också en fröjd att se hur golf engagerar när våra 
seniorer på dam och herrsidan varje vecka fyller banan 
med spelare eller när de minsta juniorerna samlas för 
träning. Det visar att golf är en idrott för alla åldrar!

Jag hälsar alla medlemmar välkomna till höstmötet, det 
är bra tillfälle att göra sin röst hörd!

Ordförande

Berra Fång

Ordförande har ordet

Golfaren produceras ideellt av  
Byrån och många av de fina bilderna 
kommer från Erik Hellquist.



Viktig information från kansliet!
Viktigt! Gäller dig som har aktivt  
medlemskap!
Har du tänkt att byta medlemskapstyp inför 2017? Då måste 
du meddela det till kansliet via mail eller telefon senast 30 
november. Detta enligt den förändring i våra stadgar som be-
slutades vid årsmötet 2015. All information om övergång till 
spelrätter finns på vår hemsida.

Greenfeemedlem
Du som är greenfee-medlem måste boka tid eller utanför tid-
bokningen meddela kansli/shop när du spelar. När kansli/
shop inte är öppet kan du lägga ett meddelande i greenfee-
facket i Info-rummet bredvid kansliet. 

Tidsbokning
Den obligatoriska anmälan till shop/kansli har gett ett bra 
resultat. Det är inte många bokade tider som inte utnyttjas. 
Det gör att fler får möjlighet att spela.

Vi ber er att i första hand spela tre- och fyrbollar när det är 
stor beläggning på banan. Vi kommer, om det finns behov, 
att plocka ihop två tvåbollar för att kunna ge fler chansen att 
spela. Vi tidigarelägger ingen speltid utan att först kontakta 
spelarna, en tvåboll kan bli framflyttad 10-20 minuter.

Information via e-mail
Om du inte lämnat din mailadress till kansliet gör det nu. 
Har du lämnat mailadress men ändå inte får några mail, lägg 
in bokning@tranasgk.se i dina kontakter, då godkänner du 
oss som avsändare. 

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

Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram emot 
ett nytt och härligt golfår 2017.
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e2016-11-24 kl. 19.00 
Plats: Golfklubben
 ÄRENDELISTA:
 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,   
   som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 7. Fastställande av medlemsavgifter för 2016
 8. Fastställande av greenfee-avgifter
 9. Fastställande av budget
 10. Prisutdelning
 11. Framtida samarbeten 
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas  

 Välkomna!

 Styrelsen för Tranås Golfklubb 



BUDGET TRANÅS GOLFKLUBB 2017
    Utfall 160930 Helår 2016 Budget 2017
Intäkter  Utfall 2015 Budget 2016 Koncern Prognos Koncern
Medlemsavgifter  3 236 3  395 3 430 3 430 3 485
Spelavgifter greenfeemedl.  165 165 156 156 140
Vagnbodavgifter  96 95 99 99 115
Greenfeeintäkter  813 750 970 980 850
Företagsgolf  51 50 90 90 60
Reklam & sponsorsintäkter  358 360 346 346 375
Klubbtävlingsintäkter  229 225 206 206 200
Kommunala & statliga bidrag  36 40 27 27 30
Hyra från entreprenörer  92 66 66 75 75
Debiterad el & vatten entreprenör    68 96 90
Övriga intäkter  166 65 130 130 60
Summa intäkter  5 242 5 211 5 588 5 635 5 480

Kostnader       
Personalkostnader  1 975 2 000 1 659 1 959 2 050
Kostnader banan  749 800 672 822 900
Junior, herr- & damelit  206 220 26 226 230
DR Shop & PRO  295 120 99 119 120
Föreningsavgift golfinfo  211 210 170 210 210
Hyra mark & lokaler  108 83 78 86 85
Klubbkostnader  177 170 128 168 170
ADM övrigt  257 270 223 283 285
Fastighetskostnader  407 315 369 459 440
Företagsförsäkring  80 60 78 78 80
Summa kostnader  4 465 4 248 3 502 4 410 4 570
Avskrivningar  815 840 816 996 770
Räntekostnader  67 70 39 69 70
Årets resultat  -105 53 1 231 160 70



För första gången på 112 år var golfen åter en del av  
OS-programmet i Rio 2016. Till detta lyckades David 
med minsta möjliga marginal knipa en av två platser att  
representera Sverige. 
I slutändan handlade det om några hundradelars poängskillnad på 
världsrakningen mellan Alexander Norén och David. Tack vare sitt 
övertag på rankingen blev David utvald av SOK att tillsammans 
med Sveriges genom tiderna bästa golfare Henrik Stensson ikläda 
sig de svenska färgerna! Fantastiskt!

Både David och Henrik presterade på toppnivå under spelen.  
Inför 4:e och sista rundan fanns chansen för bägge att knipa varsin  
OS-medalj. Nu blev det inte riktigt så men väl en hedrande 11:e 
plats för David och en silvermedalj för Henrik. Ett mycket bra  
resultat som på ett sätt visar Sveriges position i golfvärlden för en 
mycket bred publik. 

I Sverige följde 555.000 tittare sista rundan, att jämföra med exem-
pelvis upplösningen av British Open som sågs av 65.000 personer! 
Tänk vilken reklam för Tranås GK, med tanke på att varje gång  
David dök upp i rutan så utbrast Göran Zachrisson ”Tranås,  
björkar, sjön Sommen, vackert”.

David berättar; ”Det är det största evenemang en aktiv idrotts-
man/kvinna kan uppleva, jag känner mig mycket hedrad och stolt.  
Känslan på plats är svår att beskriva, man är bara lycklig. Just att få 
vara en del av en utvald trupp, där man som atleter bor ihop, äter 
ihop, umgås, lär känna och stöttar varandra, det är häftigt!”

”Förutom den magiska invigningen så var det en särskild höjd-
punkt som jag kommer ta med mig, att vi samlades på kvällarna så 
att dagens medaljörer fick berätta om sina upplevelser och presta-
tioner. Vi fick en härlig ”team spirit”.  Jag är självklart inte helt nöjd 
med min insats med tanke på den avslutande ronden, däremot är 
jag väldigt nöjd med att ha tagit mig hit. Jag ångrar inte en sekund 
av det slit jag har gått igenom för att ta mig hit, för detta kommer 
jag aldrig glömma.”

Du kan följa David på:

www.davidlingmerth.com
”David lingmerth official”  på facebook

Kan det bli större?
David fick representera Sverige i OS!

Ett stort tack till David som även i år ställde upp för moderklubben och g jorde en clinic samt spelade några hål med klubbens bästa spelare. Erik Hellquist fotade.



FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER
 
 Avgift 2016 Avgift 2017
Senior (med i Östgötasamarbetet) 5300 5400
Senior (ej med i Östgötasamarbetet) 4900 5000
* Vardagsmedlemskap (ej med i Östgötasamarbetet) 3900 4000
Studerande 22-29 år (studieintyg) (med i Ö-samarbetet) 2400 2400
Juniorer äldre 18-21 år (med i Östgötasamarbetet) 1800 1800
Juniorer yngre 13-17 år (med i Östgötasamarbetet) 1500 1500
Knattar tom 12 år (med i Östgötasamarbetet) 900 900
**Non resident (med i Östgötasamarbetet) ingen spelrätt  5300 5400
*** Greenfee-medlem (ej med i Östgötasamarbetet) 2200 2200
Passiv 390 390
Vagnplats med skåp 300 350
Nyckel till vagnbod, deponi 50 50
Hyra av banan per påbörjad timma 2000 2000
Hyra av golfbil, medlem med läkarintyg/gäst med läkarintyg/övriga 150/200/300 150/200/300
Startavgifter singeltävling 18/36 hål 100/150 100/150
GREENFEE - LÅG OCH HÖGSÄSONG. LÅG OCH HÖG BELÄGNING  
Seniorer vardag/helg 375/475 250-500
Juniorer vardag/helg 150 150
9-hålsrundor 60% greefee, endast vardagar o helger efter 15.00 

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

** Gäller endast medlem ej folkbokförd i Tranås Kommun. Medlem i klubb mer än 7 mil från Tranås.

*** Medlemskap utan spelrätt men erhåller 3 greenfeerundor i GIT vilka bokas av vid spel.  
För ytterligare spel på Tranås GK och på andra klubbar betalas ordinarie greenfee. 
Fritt spel på korthålsbanan. 9-hålsrundor mot halv greenfee endast vardagar och helger efter kl. 15.00.

Familj med samma adress skall betala max 14.500 kr i medlemsavgifter.

KORTHÅLSBANAN
Korthålsmedlem – aktiv 1000 1000
– rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
– rätt att spela på stora banan för ordinarie full greenfee (gröntkort)
– du är passiv i GIT och kan inte spela på andra banor

Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma 500 500

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



Dags att summera golfåret 2016 även för oss i bankom-
mittén. Vi tycker att vi återigen har haft en bana som 
hållit mycket hög klass under hela säsongen och det är 
med glädje som vi kan konstatera att de allra flesta som 
besöker oss är av samma åsikt.
Vår greenkeeper Torgny Pettersson har tillsammans med sin 
personal utfört ett mycket bra arbete och vår förhoppning är 
att vi ska fortsätta att utvecklas tillsammans och ständigt skapa 
förbättringar för våra medlemmar och gäster.

Jag vill också passa på att ge alla de som deltagit i någon resurs-
grupp eller som varit med på någon av våra arbetsdagar ett extra 
tack. Det arbete som lagts ned på att få dammen vid 18:e green fin är ett arbete som kräver ideella insatser. Likaså arbe-
tet med att rensa mellan 3:an och 7:an o.s.v. Vi i bankommittén tänker fortsätta arbeta med att ha flera gemensamma 
arbetstillfällen och också med att försöka utveckla arbetet med resursgrupper och hålvärdar. Ni som är intresserade av 
att vara hålvärdar eller ingå i någon resursgrupp nästa år kontaktar kansliet. 

Rapport från 
Bankommittén

Gå med i en resursgrupp 

eller bli hålvärd  

nästa år, du också.

Din insats vore  

guld värd för banan!

Anmälan på kansliet.

Jag tänkte också passa på att nämna ytterligare några  
av de arbeten som ligger lite utanför vanlig banskötsel  
och som delvis eller helt utförts av ideella krafter inför  
och under säsongen.

• Rensning av dammen vid 18:e green
• Röjning utmed hål 11
• Röjning mellan hål 3 och 7
• Rensning av ruffområdet på hål 14
• Trappan på 16:e tee
• Nya bunkrar hål 12
• Fontän i dammen

Hur det än är så gäller det att få ihop ekonomin och vi i bankommittén ser framför oss några prioriterade projekt, t.ex. 
att höja kvalitén på bunkrar och tees så att de blir lika bra som övriga delar av banan. Detta är givetvis förenligt med 
en hel del kostnader och kan vi då på olika sätt genom ideella krafter hjälpas åt med att hålla ned kostnader i mindre 
projekt, kan vi förhoppningsvis för att säkerställa kvalité och livslängd anlita professionell hjälp för större arbeten.

Stora banan är nu stängd för vintern.  
Förutsatt att det är barmark och frostfritt kommer korthålsbanan vara öppen. 
Jag vill också passa på att uppmana er att komma till oss med förslag, tankar och funderingar kring banan.  
Kanske något ni har sett på någon annan bana eller något ni undrar över.

Väl mött på nästa arbetsdag!

Magnus Karlsson
Ordförande i bankommittén



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

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

Datum  Namn  Hål Klubb

28/4 Hampus Nilsson 8 Tranås

20/7 Kurt Bjarsch 8 Tranås

30/7 Gustaf Kreutz 5 Tranås

6 /8 Kim Caesar 10 Mjölby

12/8 Catarina Wiktorsson 12 Tranås

1/10 Olle Christianson 5 Wermdö

10/11 Raili Malmqvist 5 Magatell, 

   Essaouira

Hole-In-One’s 2016
på Norrabybanan



I våras fick klubben en nästan helt ny Täko. Vi bestod då av 
13 personer, olika typer av golfare och 5 kvinnor och 8 män. 
En gemensam nämnare är att vi alla gillar att spela tävling. 
Vårt mål för 2016 var att rädda säsongen, alla klubbtävlingar 
var redan inplanerade. 
Själva anser vi nu på höstkanten att vi lyckades med vår målsättning. 
Vi införde tävlingsbestämmelser, vi hade starter på alla tävlingar, vi 
försökte vara snabba med resultatlistor, vi försökte ha god ordning, 
följa regler och bestämmelser. Till sist, vi gjorde det vi kunde för att 
det skulle vara en god stämning runt alla tävlingar. Det ska ju vara kul 
att spela tävling! 

Därför tycker vi att det är jätteroligt att flera spelat våra tävlingar i 
år - 1.613 spelare mot 1.486 spelare förra året.

Golfveckan är väl säsongens höjdpunkt och vi konstaterar nöjt att alla 
tävlingar utom en var fullbokade. Ganska många fick inte plats helt 
enkelt. Ett angenämt bekymmer som vi kommer att söka lösningar till 
under vintern. 

Planeringen för 2017 är i full gång och vi kan utlova en del nyheter, håll 
koll på MinGolf.se så kommer du att kunna se allt nytt i god tid innan 
säsongen startar.

Till sist, ett par kommentarer till våra medlemmar:

• Om du har åsikter, synpunkter för 2017 och klubbtävlingar är vi  
jättetacksamma om du hör av dig till någon av oss, du hittar oss på  
hemsidan.

• Till dig som är ny golfare eller gammal som aldrig spelat tävling,  
fundera på att prova på en tävling 2017.

• Täko tackar spelarna för bra samarbete och värdefull feedback som 
vi fått under säsongen.

Så allra sist, en god nyhet: Tranås GK står som värd för SM i golf 
2017, klass herrar 30 år. Speldatum 7-9 juli med inspel den 6 juli. En 
stor tävling som kommer att ge oss massor av PR runt hela Golfsverige.

Täko

Rapport från Täko

Herrar: 
1. Andreas Lingmerth 225
2. Martin Gustafsson 225
3. Anton Gustafsson 229
Damer: 
1. Klara Johansson 230
2. Elisabeth Wilander 249
3. Ebba Asp 254
H20: 
1. Philip Ljunggren 169
2. William Heiman 199
3. Alexander Sanfridsson 206
H30: 
1. Martin Gustafsson 151
2. Henrik Hultén 177
3. Johan Tell 185
H40: 
1. Magnus Karlsson 155
2. Karl Ragneby 160
3. Andreas Johansson 163

H50: 
1. Peter Åhlén 151
2. Anders Johansson 161
3. Mikael Folke 175
H60: 
1. Anders Wilander 169
2. Tomas Carlsson 180
3. Bo Axelsson 186
H70: 
1. Ju Chin Lim 79
2. Kurt Bjarsch 85
3. Lars Berggen 87
Dam Handicap: 
1. Klara Johansson 146
2. Emelie Jönsson 149
3. Elisabeth Wilander 150
Herr Handicap: 
1. Anton Gustafsson 138
2. Anders Johansson 145
3. Andreas Lingmerth 149

Våra klubbmästare 2016

KM Match Herr 
1. Martin Wåhlstrand 
2. Mattias Högström 
3. Philip Ljunggren och Gösta Rydin
 
KM Foursome Herr: 
1. Peter Åhlén/Per Friberg  77
2. Torgny Pettersson/ 
 Mattias Högström  77
3. Andreas Lingmerth/ 
 Tobias Lingmerth  79

KM Foursome Dam 
1. Emelie Jönsson/ 
 Klara Johansson 79
2. Emelie Högström/ 
 Wanja Boij 96
3. Sofie Brangenfeldt/ 
 Marie Engsén  98

Klubbens mästare blev 2016   
Klara Johansson och Andreas Lingmerth



Årets tävlingsresultat
TGK:S FLAGGTÄVLING 
A klass: 
1. Marcus Tamminen
2. Anders Johansson 
3. Simon Hellqvist 
B klass: 
1. Agneta Sjögren 
2. Patrik Forsemalm 
3. May-Britt Stridh

MALMQVIST GULD DAMTÄVLING 
1. Gunn Bravell/Eva Rylander 44
2. Petra Blomqvist/Helene Boman 41
3. Annette Andersson/ 
 Marielouise Rådberg 41

SANDSTRÖMS MODE  
A klass herr:  
1. Johan Gustafsson 69 
2. Mikael Folke 69 
3. Tobias Lingmerth 70
B klass: 
1. Johan Brundin 38
2. Kenneth Berzelius 37
3. Anders Wernersson 35
A klass dam: 
1. Anita Möller 74
2. Ulla Blomqvist 74
3. Elisabeth Wilander 75 
B klass dam: 
1. Liselott Nordek 37 
2. Anette Carlsson 34
3. May-Britt Stridh 33
 

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 
Herrklass: 
1. Johan Koskiranta/Martin Tell 52 
2. Mårten Breidner/Andreas Lingmerth 48 
3. Lennart Magnusson/Filip Magnusson 45  
Damklass: 
1. Anita Möller/Ulla Blomquist 45 
2. Malin Ekeflo/Mariette Skobe 42
3. Elisabeth Wilander/Linda Lilja 41

GOLFSTORE MIDSOMMARMIXED 
1. Matilda Svenler/Simon Östh  42
2. Ebba Asp/Marcus Tamminen  41
3. Mats Andersson/Elisabeth Wilander  41

SPASVINGEN DAMTÄVLING  
1. Madlene Bengtsson/Liselotte Ring  69
2. Christina Clasén/Lizzi Hagström  74
3. Inger Lindvall/Liselotte Olsson  75

GENERATIONSPOKALEN 
1. Filip Magnusson/Lennart Magnusson 43
2. Lukas Isaksson/Hans Isaksson 43
3. David Helgesson/Peter Helgesson 42

TEXAS SCRAMBLE 2-MANNALAG 
1. Johan Andersson/Tobias Lingmerth  58
2. Matilda Svenler/Klara Johansson  60
3. Sofie Brangenfeldt/Kalle Patriksson  62

TGK:S BÄSTBOLL  
1. Simon Hellqvist/Gunnar Hellqvist 45
2. Jessica Friberg/Linus Skrubbe 44
3. Annica Gustafson/May-Britt Stridh 44

HANDELSBANKENS DAM BJUDER HERRE 
GREENSOME 
1. Per Gustavsson/Marie Landström  42
2. Stina Rosengren/Mantas Armalis  41
3. Wanja Boij/Albin Nordek  41



TRANÅS ENERGI BÄSTBOLL  
1. Filip Magnusson/Lennart Magnusson 46
2. Eivor Clasén/Katharina Lif 44
3. Marcus Tamminen/Mårten Breidner 43

GARY MEN & WOMEN SCRAMBLE 
1. Krister Gustafsson/Lena Gustafsson/ 
 Maja Sjöberg/Anton Gustafsson  55
2. Leif Rignell/Markus Carlsson/ 
 Magnus Hoff/Benny Thornell  56
3. Mikael Brangenfeldt/Sofie Brangenfeldt/ 
 Philip Carlswärd/Marie Engsén  56

STRÖMSHOLMENS IRISH GREENSOME 
1. Per Hallin/Mats Pehrson  47
2. Matilda Svenler/Johan Andersson  46
3. Henric Hultberg/Carl-Iwar Nilsson  45

TRANÅS CLASSIC  
A klass: 
1. Andreas Johansson 39
2. Hans Thilén 38
3. Roine Karlsson 37

B klass: 
1. Ulla Blomqvist 39
2. Adam Jismark 36
3. Hampus Nilsson 36
C klass: 
1. Andres Nordek 46
2. David Helgesson 46
3. Albin Nordek 44

COOP:S CANCERGOLFEN GREENSOME 
1. David Helgesson/Peter Helgesson  43
2. Cai Rosell/Lars Berggren  40
3. Klara Johansson/Matilda Svenler  40

OEM´S FYRBOLL BÄSTBOLL 
1. Joacim Råsberg/Daniel Steen 44
2. Philip Atlebris/Fredrik Ljungkrantz 44
3. Johannes Liljegren/Andreas Jonsson 44

FINAL I TISDAGS- OCH ONSDAGSGOLF 
Tisdagsgolf A klass:
1. Ulla Blomqvist 70
2. Sofie Brangenfeldt 72
3. Emelie Högström 75
B klass: 
1. Lena Sjöö 70
2. Liselott Nordek 72
3. Agneta Sjögren 74
Onsdagsgolf A klass: 
1. Andreas Johansson 66
2. Fredrik Ljungkrantz 69
3. Dan Löwunger 70
B klass: 
1. Mikael Lago 67
2. Adam Jismark 71
3. Magnus Östh 71

NORRABY KROG MIXED TEE 
1. Teknisterna, Anton Svanborg,  
 Jacob Hettefelt, David Helgesson,  
 Johan Claeson 103 
2. Team slice, Albin Nordek,  
 Tobias Olsson, Simon Östh,  
 Patrik Bengtsson 102
3. Bolaget, Fredrik Wolff, Andres Åhlén, 
 Jonas Andersson, Magnus Karlsson 101



Så här gick det för våra serielag 
Smålandsserien:
2. D30 div 2 
6. D60 div 1 
5. H30 div 1 
2. H40 lag 1, div 1
5. H40 lag 2, div 2N
4. H50 div 1
1. H60 div 2 N 
5. H70 lag 1, div 1
5. H70 lag 2, div 2 N
12. H80 div 1

Seriespel representationslagen
9. Damer division 1
8. Herrar division 2

Medlemmar som tävlade i SM & DM
SM
SM Handigolf
3.  Björn Ljunggren

SM Herrar D50
1.  Magnus Eriksson

SM Damer D50
21.  Elisabeth Wilander

SM Äkta Makar/Sambo
48.  Anders och Elisabeth Wilander
58  Wanja Boij/Per Friberg
77  Karl och Jeanette Ragneby
80   Mattias och Emelie Högström
118  Björn och Ann-Marie Ljunggren

SM Mixed två generationer
16.  Adam och Elisabeth Wilander

DM
DM Äkta Makar/Sambo
3.  Wanja Boij/Per Friberg
 Ebba Asp/Marcus Tamminen
7  Mattias och Emelie Högström
13  Torgny Pettersson/Beatrice Singleton
16  Catarina och Kjell Wiktorsson

DM Äkta Makar/Sambo 100
6.  Anders och Elisabeth Wilander
20  Bo och Gerd Johansson
23  Kjell och Ulla Blomquist

DM Damer 30
2.  Emelie Högström
4.  Wanja Boij

DM Herrar 40
4.  Mattias Högström, Tranås GK

Tranås Open arrangerades 2016

 Klubbens Damlag representerade av Emelie Jönsson,  
Ebba Asp, Moa Floke, Klara Johansson och  
Emelie Högström (saknas på bilden).



Juniorverksamheten håller samma status som förra året med ca 70 juniorer 
i träning. De yngre blir äldre och fler kommer nu ut på stora banan efter 
att ha klarat sitt Gröna Kort. Fler juniorer är också sugna på tävling, både 
på klubben och på Skandia Tour. 
Här hemma har vi haft en egen Tour, även kallad Handelsbankens Junior 
Tour. Den vanns av Jennifer Ljungkrantz.
I mitten av sommaren förärades vi av ett besök ifrån vår egna PGA Tour-
vinnare samt OS-representant. På rangen briljerade David Lingmerth 
trots alla utmaningar jag försökte kasta på honom. På banan var han dock 
lite girig och fick se sig besegrad av våra starka hemmaspelare som Klara 
Johansson, Moa Folke, Magnus Eriksson och lillebror Andreas Lingmerth. 

Moa Folke som också spelade EM Girls på Hooks Gk är på väg att gå 
samma väg som David till de stora tourerna. Hon spelar väldigt fin golf  
i college och har mognat i både spel och sinne.

Juniorerna!

Isabella Parmö, Wilma Karlsson, Ida Teppen, Amanda Ingemarsson 
och Nellie Karlsson

Märta Ragneby, Ebba Frödin, Saga Ragneby och Bianca Lindström

Diplomutdelning för Jack Björk, Edvin Jismark, Ida Teppen, Amanda Ingemarsson, Samuel Westman, Marcel Bergman, Teo Häggstam, Albin Häggstam och Hannes Sjölin.



JUL
ÖPPET!

20-22 dec 

kl 16-19

Rapport från Pron
Vilket år vi har haft. Fantastiskt väder och massor med golf. I shopen har jag, Micke och Sofie haft kul med er  
medlemmar och gäster. Vi växlade upp ett steg i år och blev en Golfstore Flagship-shop. Det innebär att vi kan 
erbjuda mer produkter och bättre ledtider på custom fittings. Det är inget vi tullar på till 2017 trots att Nike  
slutar med sin klubbtillverkning. 

Vi provade att ta in lite höstnyheter på kläder i år och det kändes  
som att ni medlemmar uppskattade det. Det är alltid kul att kunna 
uppdatera utseendet i shopen och se ert nyfikna öga vandra över  
produkterna. 

FLIGHTSCOPE
I mitten av sommaren köpte jag en ny Flightscope, vilket är en hög-
hastighetskamera som jag främst använder vid custom fitting. Den  
nya versionen jag köpte innebär att vi kan spela simulatorgolf uppe  
i studion. Vår målsättning är att komma igång med det i december.  
Mer om simulatorspel och priser hittar ni på min hemsida.

JULERBJUDANDEN
• Titleist Pro V1, 1 dussin 429 kr
• TomTom Golfer,  golfklocka 1.695 kr
• Resefodral 999 kr
• Fler tips som presentkort, lektionspaket, vinterträning  

eller en runda i simulatorn.

ERBJUDANDE PIKÉ OCH TRÖJA MED KLUBBLOGO
I samarbete med Nike erbjuder vi dig möjligheten att köpa utvalda 
golfplagg att bära när du representerar klubben. Plaggen har en  
Tranås GK-logo på bröstet eller ärmen.
OBS! Erbjudandet gäller t.o.m. den 15 april 2017. 
För att beställa maila karl.ragneby@pgasweden.com eller så besöker du 
shopen under julöppet och meddelar vad du vill beställa.

Helt set dam:
NIKE THERMAL 1/2 ZIP
W NIKE DRY POLO
600:-  ord.pris 1.150:-

Piké herr:
MDN Fit Nike Victory Polo
400:-  ord.pris 500:-

Helt set herr:
MDN Fit Nike Victory Polo
Nike Dri-Fit 1/2 – Zip
700:-  ord.pris 1.300:-

Piké dam:
W NIKE DRY POLO
450:-  ord.pris 550:-



Norraby Krog & hotell!
Vi tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna golfsäsongen, den har varit 
intensiv och med en fantastisk kvalitet på banan. Tack banpersonalen! Många positiva  
röster ifrån golfpaket och tillresta som tycker vi har en fantastisk anläggning.

Vi är nöjda med utvecklingen på hotellet och kommer under vintern utföra ytterligare renovering 
och upprustning av lokalerna. Vi kommer ändå kunna erbjuda boende under hela vintern.

Vi fortsätter servera dagens lunch måndag-fredag 11.30-14.00 fram till den 25:e november.

Ni är hjärtligt välkomna!

Nu stundar vinterförberedelser, vi öppnar för julbord kl. 17.00 den 25:e december. Vi serverar jul-
bord både lunch som kväll, öppettider hittar ni på vår hemsida norrabykrog.se. Vi kommer göra ett  
klassiskt julbord där ni blir inbjudna till köket för att hämta våra hemlagade läckerheter.

Vi har öppet för fester, catering och övriga arrangemang hela vintern.

Ring eller maila för förslag och offert.

Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp.

Martin med personal
0140-194 35 martin@norrabykrog.se

Julklappstips!
Global knivset G-9, G-2, GS-11  

Pris: 2.295:-  (ord.pris 2.995:-)

Julbord 

med hemlagade 

läckerheter.

Boka nu!



Vilken fin säsong vi hade 2016. Säsongen bjöd på rekord i antal spelare,  
i snitt 69 grabbar per tisdag. Ifjol var snittet 48. Flest deltagare var vi  
omgång 6 då vi var 85 grabbar! 
Glädjande var att vi till säsongen fick många nya Gamla Grabbar till vårt gäng.
Styrelsen vill tacka alla Gamla Grabbar för säsongen 2016.
Segrare i A-klassen blev i år Leif Hagström och i B-klassen Gunnar Hjalmarsson.
Inför årets säsong var resmålet för avslutningsresan redan klar innan själva säsongen hade startat. Vi åkte till  
Ekerum Golf & Resort utanför Borgholm på Öland redan 7-8 september. Det blev ett lyckat event med bra  
boende, bra mat, bra banor och rekorddeltagande. Vi var 57 Gamla Grabbar som till slut åkte iväg med buss och 
en extra bil+släp för att kunna få med allas vagnar.
I samband med middagen så bjöd Lasse Sätermo och Håkan Westman på lite musikalisk underhållning. Efter 
middagen tog prisutdelning vid för säsongens tävlingar. 
Årets Matchspel vanns av Rolf Gustavsson, som i finalen slog Johnny Gullquist. Ecletic-stegen togs hem av Kjell 
Blomquist. Kjell hade 57,5 slag netto som segerresultat. Vinnare av 2-dagars tävlingen på resan blev Jim Lim med 
fina 69 och 68 slag.
Eftersom avslutningsresan genomfördes tidigare än vanligt i år så genomfördes tre Höstronder i september.  
Segrare i respektive tävling var: Cai Rosell, Leif Hagström och Arne Gutafsson i A-klassen och Johan Hansson, 
Dan Sundström och Alf Fransson i B-klassen. Grattis till alla segrare!
I år stod Tranås som värd för första deltävlingen av Höglandstouren. Arrangemanget och banan fick mycket 
bra kritik. Tranås dominerade A-klassen och belade 1:a, 2:a, 4:e och 5:e plats. Lagsegrare over 5 tävlingar blev  
Tobo GK. Finalspelet avgjordes i år på Götaströms GK. 2:a blev Kurt Bjarsch och Tranås blev även 2:a i lagspelet, 
endast 1 slag efter segraren.
Styrelsen med Lennart, Janne, Kurt, Håkan och Johnny tackar alla som spelat i år samt golfvärdarna,  
kansliet, banpersonalen och Norraby Krog.

Gamla Grabbar

Några av våra trogna Gamla Grabbar, Cai, Lasse, Mats, Dan, Åke och Jim.

Lasse Sätermo och Håkan Westman stod  
för underhållningen.

Prisutdelning av säsongens tävlingar på Ekerum.

GG’s höstmöte den 24 november.OBS tiden! 17.45 i klubbhuset. Val av ny styrelse i GG. Kom och gör din stämma hörd!



Vi började säsongen med ett välbesökt  
upptaktsmöte på Norraby krog. Det var in-
formation om de kommande tävlingarna, 
modevisning som Kalle höll i, kaffe och 
macka och lite lotter m.m. Det är kul att så 
många kommer. 

Tisdagsgolfen
Tisdagsgolfen har i år haft 22 damer spelande 
i A-klass och 21 damer i B-klass. Till finalen 
gick 15 vidare från varje klass. Finalen var den 
10/9 med följande middag på kvällen ihop 
med onsdagsgolfarna. 
Grundserien vanns av: A-klass Anita Möller, 
2:a Sofie Brangenfeldt och 3:a Malin Ekeflo.
B-klass Lotta Nordek, 2:a Ann-Sofie Forse-
malm och 3:a Pia Landsjö.
I finalen vann: A-klass Ulla Blomqvist, 2:a  
Sofie Brangenfeldt och 3:a Anita Möller.
B-klass vann Lotta Nordek, 2:a Lena Sjöö och  
3:a Marie-Louise Rådberg.

Malmqvists Guldpoäng
I maj spelades Malmqvists guldpoäng, och 
där segrade Eva Rylander och Gunn Bravell 
före Helen Boman och Petra Blomqvist. 

SPA-svingen
I juli spelade vi den populära SPA-svingen där 
förstapriset är en SPA-upplevelse på Tranås 
badhotell. Där vann Madde Bengtsson och 
Lisa Ring. 2aplatsen knep Christina Clasén 
och Lizzie Hagström. Tack till alla sponsorer 
för de fina priserna!

Seriespel
Även i år har vi haft några deltagare i  
Smålands damtour. Det är Jessika Friberg, 
Marie Engsén, Ulla Blomqvist, Maysan 
Stridh, Christina Fransson och Madde 
Bengtsson. Vi ser gärna att fler följer med på 
dessa tävlingar. Jättekul att få spela på andra 
banor till ett bra pris. Till finalen som gick på 
Nybro GK tog sig Jessika, Christina och Ulla, 
men ingen kom med till landskapsmatchen 
mot Östergötland denna gång. 
D30 har tävlat med Wanja Boij, Emelie 
Högström, Jessika Friberg, Anita Möller och 
Marie-Louise Rådberg. De kom på 2:a plats  
i Div.2.
D60 har tävlat med Bibi Mangs, Christina 
Fransson, Maysan Stridh, Christina Clasén 
och Katharina Lif. De kom på 6:e plats i Div.1 
Tyvärr fick D50 inte ihop något lag. Hoppas 
att det finns några damer nästa säsong som 

vill vara med där. 
Smålandspokalen gick i år på Sands GK. Där 
var Maysan Stridh, Catherine Osbeck, Gerd 
Johansson och Jessika Friberg och slogs om 
pokalen. Den gick till Tobo GK som får ar-
rangera tävlingen nästa år. Tranås kom på en 
delad 2:a plats. 

Asensus matchspel
Även i år har Asensus haft ett matchspel un-
der säsongen. Det flöt på jättebra och match-
erna spelades innan utsatt tid. Den som vann 
där var Gunilla Svensson följd av Christina 
Fransson. 
I andra chansen vann Lotta Nordek före  
Agneta Westman. Det är riktigt kul att spela 
match så vi hoppas på ännu fler deltagare! 
Kan även nämna att Tranås tog tillbaka vand-
ringspokalen i matchspelet mot A6. Vi vann 
stort när vi mötte dom här i Tranås. 
Så avslutade vi säsongen med en 9-hålstävling 
som lockade många deltagare. Efter pris- 
utdelningen åt vi en god kycklingsoppa på 
Norraby Krog. Det var mycket trevligt. 
Ja, det var den säsongen det. De går otroligt 
fort de här månaderna. Hoppas vintern går 
lika fort så vi kan ses på banan snart igen! 
Tack för oss och väl mött nästa säsong.

Damkommittén

Dags att summera damernas säsong
Då var ännu en säsong till ända. Sorgligt men sant. I år kan vi inte klaga på vädret i alla fall,  
strålande sol med mycket värme. Härligt!



DAMLIGAN
Vilket fint väder vi haft denna säsong men det goda vädret till trots 
har vi detta år haft mycket färre deltagare på tisdagarna. Vi har  
under året spelat 20 tisdagar och har varit i medeltal 9 deltagare 
per gång. 
Vi har som tidigare år tävlat om bäst resultat på fem rundor.  
Överlägsen segrare blev Ann-Margreth Thornell med 363 slag. Vi 
hade också en tävling i tävlingen varje gång.
Vi har haft två utflykter, en till Wiredaholm tidigt på sommaren 
och en till Åtvidaberg den 21-22 september där vi spelade och  
stannade över natt. I Åtvidaberg hade vi som vanligt fantastisk tur 
med vädret och banan var i kanonskick. På kvällen åt vi en mycket 
fin middag och hade en härlig samvaro med mycket skratt. 
Avslutningen hade vi 10 oktober med en liten lottad golftävling 
samt lunch och prisutdelning.
Under vår utflykt till Omberg förra året bestämde vi att vi skulle 
börja spela Bridge på vinterhalvåret. Vi är ett 15 tal damer som 
gör detta och vi träffas för utbildning och spel på måndagar och  
torsdagar.
Eftersom deltagarantalet i Damligan sjunkit drastiskt kommer vi 
att försöka göra vissa ändringar till nästa år vilket vi tillsammans får 
diskutera i vinter.

Damligan genom Gulli Kaaling

SENIORAS
Senioras är öppen för alla damer 55+. 
I år har vi haft en fin säsong med ett fantastiskt väder. Vi har varit  
i medeltal 15-20 deltagare gång vilket känns väldigt trevlig.
Vi samlas kl 08:30 för spel kl 09:00 på torsdagar. För spel behöver 
man ej föranmäla sig utan det är bara att dyka upp. Vi spelar om 
en blomstercheck per 5 deltagare. Vi har också en Eclectic-tävling 
som varar hela säsongen. Detta år delades förstapriset mellan  
Bettan Berg och Gulli Kaaling samt Lisbeth Fasth på andraplats. 
Vi hade en liten utflykt med övernattning i början på maj. Vi åkte 
till Finnspång och spelade första dagen. Efter avslutat spel åkte vi 
till Bergs slussar där vi övernattade på vandrarhemmet och avslu-
tade dagen med en härlig middag på Hamnkrogen. Dagen efter 
spelade vi på Wretakloster GK.
Vi har årligt utbyte med Eksjö Senioras och i år var vi och spelade 
i Eksjö. Vi var ca 20 damer och vi hade en jättefin dag med många 
skratt och trevligt spel på en mycket fin bana.
Vår avslutning hade vi den 6 oktober då vi spelade en liten lag-
tävling om 9 hål. Efter avslutat spel åt vi en gemensam lunch med 
prisutdelning.

Damligan genom Gulli Kaaling



Spanien 
      
 

Träningsresor med Golf Plaisir 
 
 

Följ med Karl Ragneby & Tranås GK till Meloneras! 
Meloneras | 1 april - 8 april, 2017 

 
 
 

Gran Canaria har allt: stränderna, 
lyxhotellen, klimatet, naturen, 
barerna, restaurangerna och även 
golfen. Bandama är en av de allra 
äldsta och Maspalomas fyllde 40 
år för ett par år sedan, så golfen 
har funnits på ön länge, men det är 
nytillskott som Salobre, Anfi Tauro 
och Meloneras som lockar golfarna 
att återvända till denna härliga ö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meloneras GC är förmodligen den dyraste golfbana som byggts på Gran 
Canaria och då beror det varken på att klubbhuset är enormt (för det är 
ganska litet och oansenligt) eller på att man behövt spränga bort stora 
berg, utan det är marken – läget. Banan går längs havet där man annars 
bara bygger hotell och lyxvillor på Gran Canaria. Banan är skönt kompo- 
nerad och växer ju mer man spelar. Öppningen är lite försiktig och man 
lär successivt känna karaktären och hastigheten på greenerna. Även om 
de första 9 hålen är väldigt bra så har man från klubbhuset sett vad som 
väntar – och det är de sista 9 hålen som ofta blir avgörande för scoren. Inte 
alla av de sista 9 hålen går vid havet, men havet är så dominerande att 
man ändå får den känslan. 

 
Lopesan Baobab Resort är ett lyxhotell i den lite större klassen på södra 
Gran Canaria, och det främsta hotellet här. Stora och dyra hotell brukar 
ofta betyda ganska feg och stram inredning, men det gäller inte Baobab, 
som är vågat och går helt i afrikansk stil. 

 
 
 
 

I priset Ingår: 
•   Flygresa Stockholm - Gran Canaria t/r 
•  Flygskatt 
•   Transport av golfbag 
•   Transfer flygplats - hotell t/r 
•  7 nätter i dubbelrum på Lopesan Baobab 
•  7 frukost & 6 middagar 
•  5 greenfees på Meloneras 
•   Golfskola med  Karl Ragneby 
•   Rangebollar vid golfskola 
•   Service av Golf Plaisirs ortspersonal 
 
frIvIllIga tIllägg: 
Enkelrumstillägg:     2.995:- 
Avbeställningsskydd:   700:- 
Golfbagsförsäkring:      195:- 
 
 

Pris per person 

14.995:-
 
 

Anmälan  
     

 www.golfplaisir.se/tranas 
 

Observera att antalet platser är begränsat till 24 st. Anmälan senast den 
1 december 2016. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
info@golfplaisir.se eller ring 08-505 759 00. 

 
 

OBS! Redan 14 platser bokade. 



STYRELSE & KOMMITTÉER

Bertil Fång Ordförande 
Magnus Skobe Vice ordförande 
Malin Ekeflo Sekreterare
Per Samuelsson Kassör &
 Medlemskommittén 
Björn Pettersson Styrelseledamot
 Marknadsansvarig
Mattias Lägermo Styrelseledamot
Patrik Rosengren Styrelseledamot
Andreas Lingmerth Suppleant 
Peder Ekeflo Suppleant
Bo Johansson mfl. Tävlingskommittén
Mangus Karlsson Ordf. Bankommittén 
Kent Irebo HCP-kommittén 
Jessica Friberg Damkommittén 
Mattias Lägermo Byggnadskommittén 
Martin Ribenhäll Revisor 
Stefan Beidegård Revisor
Olle Hanning Revisor
Torgny Pettersson Greenkeeper
 Lennart Swenson ordf. GamlaGrabbar 

VALBEREDNING:
Sigurd Lövmo ordf, Kjell Blomqvist
Anders Berg, Inger Lindvall styr repr.
 
KANSLI:
Inger Lindvall, Ulf Atterklint, Susanne 
Lundberg
 
BANAN:
Torgny Pettersson, Janusz Przybylo, 
Kenneth Henningsson, Matz Hansson, 
Magnus Sjöström, Frida Engdahl och 
Andreas Thorin.

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

PRODUKTION:  
BYRÅN KOMMUNIKATION

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

Våra partners

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

EL & VVS

D I N  T R Y C K P A R T N E R  U T A N  G R Ä N S E R


