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Välkommen dit och gör din stämma hörd!



En mycket märklig golfsäsong är slut. Vintern häng-
de sig kvar och det blev en mycket kall och lång vår. 
Sedan kom sommaren! 

Den kom redan i mitten av maj med mycket torrt och 
varmt väder. Värmen höll i sig hela sommaren, det var 
väl bara i midsommarhelgen som det var ett ”normalt” 
svenskt sommarväder!

Vi klarade det extrema vädret ganska bra om man 
jämför med andra klubbar. Många kommuner införde 
bevattningsförbud men som väl är har vi en bra vatten-
reservoar i sjön Sommen. Men vårt bevattningssystem är 
gammalt även om vi gjort vissa renoveringar de senaste 
säsongerna så finns det gamla ledningar och vi har haft 
en del problem under säsongen.

Under säsongen har vi genomfört några större projekt:

• Det femåriga bunkerprojektet startades upp och 
fortsätter till hösten 2018

• Byggt om tee på hål 8

• Frivilliga arbetsgrupper har gjort många arbetsdagar

• Inglasad uteplats

• Parkering vid Driving Range

• Miljöstation vid restaurangen

Vi valde att inför säsongen gå ur det samarbete vi haft 
med fyra Östgötaklubbar då de inte var intresserade  
av det förslag vi hade om en reducerad greenfee på 
attraktiva tider. En effekt av detta är att vi under året har 
sett att tillgängligheten på banan har ökat för medlem-
mar och betalande gäster vilket i sig har lett till ökade 
grennfeeintäkter under året jämfört med 2017. 

TGK gick inför säsongen med i Golfhäftet och vi har 
haft nästan 700 besökare som använt Golfhäftet under 
2018. Även om de bara betalar halv greenfee så blir det 

en intäkt och så nyttjar dessa gäster våra andra faciliteter 
då de ofta inte kommer från närområdet.

TGK har stått som värd för ett par stora tävlingar under 
säsongen, SPF-golfen som arrangerades tillsammans 
med Gränna GK och riksfinalen i Teen Cup som arrang-
eras av SGF som är den största juniortävlingen i lan-
det. Tävlingskommittén har åter visat att TGK har en 
mycket bra organisation för att arrangera större tävlingar 
och Bo Johansson var föredragshållare på Smålands 
Golfdistriktsförbunds Golfting där Bo berättade om hur 
TGK organiserat vårt TÄKO.

Arbetet med att planera nästa golfsäsong pågår hela 
tiden och på höstmötet ska medlemmarna besluta om 
avgifter och budget för kommande säsong.

Inför säsongen 2019 föreslår styrelsen höjningar av 
avgifter. Det är främst lönekostnader och prishöjningar 
på materiel som ligger bakom detta förslag.

Vi har under ett antal år skött vår bokföring ideellt men 
nu måste vi köpa in denna tjänst och det innebär en 
ökad kostnad vilket är en av orsakerna till den föreslagna 
avgiftshöjningen.

Välkomna till höstmötet!

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 2019? Då måste 
du meddela det till kansliet via mail eller telefon senast  
30 november. Detta enligt den förändring i våra stadgar som 
beslutades vid årsmötet 2015. All information om övergång 
till spelrätter finns på vår hemsida.

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.

Tre- och fyrbollar ska spelas 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 tidigare- 
lägger 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 info@tranasgk.se i dina kontakter, då godkänner du oss 
som avsändare. 

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

Julklappstips – Golfhäftet
Passa på att ge bort Golfhäftet 2019 som julklapp. Just nu är 
det kampanj där du får en gåva om du köper två häften. Finns 
att köpa på kansliet.

Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram emot 
ett nytt och härligt golfår 2019.
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2018-11-29 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 ordfö-

rande ska justera mötesprotokollet
7. Fastställande av medlemsavgifter för 2019
8. Fastställande av greenfeeavgifter för 2019
9. Fastställande av budget för 2019
10. Samarbeten med andra klubbar
11. Information från Tävlingskommittén
12. Information från Bankommittén
13. Information från Byggnadskommittén
14. Prisutdelning
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen för Tranås Golfklubb 



Intäkter Utfall  
2017

Budget 
2018

Utfall 
180930

Prognos 
2018

Budget 
2019

Medlemsintäkter 3733 3640 3655 3655 3870
Spelavgifter greenfeemedlemmar 111 110 106 106 110
Vagnbodsintäkter 117 110 117 117 130
Greenfeeintäkter 951 975 1008 1008 975
Företagsgolf 67 60 42 42 60
Hyra golfbil 56 50 48 48 50
Reklam o Sponsorsintäkter 361 360 396 396 396
Klubbtävlingsintäkter 264 210 329 329 260
Kommunala o statliga bidrag 90 30 31 91 90
Hyra från entreprenörer 69 75 75 90 100
Deb. El och vatten entreprenör 92 90 80 105 90
Övriga intäkter 290 10 88 88 20
Summa intäkter 6201 5720 5975 6075 6151

Kostnader
Personalkostnader 2237 2250 1995 2315 2500
Kostnader banan 831 710 652 752 740
Leasingkostnader 381 430 304 409 400
Junior, Herr o Dam elit 229 200 32 202 210
DR Shop o PRO 99 100 114 114 100
Föreningsavgift golfinfo 227 250 228 248 250
Hyra mark o lokaler 96 100 74 99 97
Klubbkostnader 176 150 157 177 160
ADM övrigt 258 285 202 262 270
Fastighetskostnader 467 460 348 463 465
Företagsförsäkring 88 75 87 87 85
Summa kostnader 5089 5010 4193 5128 5277
Avskrivningar 694 640 565 755 785
Räntekostnader 72 65 48 68 75
Årets resultat 346 5 1169 124 14

Budget Tranås Golfklubb 2019



 
 Avgift 2018 Avgift 2019
 
Senior 5100 5400
* Vardagsmedlemskap 4100 4400
Hyra spelrätt av klubben 600 600
Studerande 22-29 år (studieintyg) 2400 2600
Junior äldre 18-21 år 1800 1900
Junior yngre 13-17 år 1500 1600
Knatte tom 12 år 900 900
**Distansmedlemskap 3600 3800
*** Greenfee-medlemskap 2200 2400
Passiv 390 390
Städavgift (presentkort i shop/restaurangen vid deltagande på 2 städdagar)  200
Vagnplats med skåp 350 400
Nyckel till vagnbod, deponi 50 50
Hyra av banan per påbörjad timma 2000 2000
Hyra av golfbil, medlem med läkarintyg/gäst med läkarintyg/övriga 150/200/300 200/250/350
Startavgifter singeltävling 18/36 hål 100/150 100/150

GREENFEE - LÅG OCH HÖGSÄSONG. LÅG OCH HÖG BELÄGGNING.  
Senior vardag/helg 250-500 250-500
Junior vardag/helg 150 150
9-hålsrundor 60% greenfee, 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 medlem som är folkbokförd mer än 10 mil från Tranås.

*** Medlemskap utan spelrätt. 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 samt helger efter kl. 15.00.

Familj med samma adress skall betala max 14.700 kr i medlemsavgifter.

KORTHÅLSBANAN
Korthålsmedlem – aktiv 1100 1300
– rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
– rätt att spela på stora banan för ordinarie greenfee (gröntkort)
– 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 100 110
Juniorer vardagar/helg 50 50

Förslag till årsavgifter



Rapport från 
Bankommittén
Då är det dags att summera golfåret 2018 även för oss 
i Bankommittén. Vi tycker att vi även i år har haft en 
bana som hållit hög kvalité även om sommarens ovanligt 
varma och torra väder ställde till det en del. Det tillsam-
mans med att vi i början av säsongen hade svårt att få 
igång bevattningen på några hål g jorde att det blev lite 
extra besvärligt. 
Som en direkt följd av det varma vädret fick vi också problem 
med en svampsjukdom på en del greener under den senare delen 
av säsongen men med ett vaket agerande lyckades Tojje med per-
sonal få bukt på problemet.

Vi känner att vi även i år fått mycket beröm för vår anläggning 
både av medlemmar och gäster. Inte minst då vi arrangerade 
SGF:s ungdomsfinal Teen Cup som blev ett succéarrangemang 
tack vare vår banpersonal, TÄKO, Norrabykrog samt en hel del 
övriga ideella insatser.

Vi tänkte passa på att lista några av de saker som blivit gjorda på 
banan under säsongen och även lite av det som kommer. En del 
små, en del lite större, men oavsett storlek är det arbeten som vi 
hoppas ska uppskattas av alla som spelar vår bana.

Utförda

• Nya fairwaybunkrar på 1:an och 9:an

• Nya greenbunkrar på 1:an, 8:an och 12:an

• Ny tee 8:an

• Nya klipplinjer på fairway hål 13, 16 och 17

Kommande

• Renovering av bunkrar hål 6

• Dränering av fairway/foregreen framför 6:ans green

• Iordningställande av ruffen till vänster på hål 1

• Ny bro över dammen mellan hål 10 och 11

• Iordningställande av området mellan tee och green på hål 12

Som vi tidigare informerat kommer vi efterhand att renovera 
samtliga bunkrar på banan och detta är planerat att pågå under 
ytterligare 3 till 4 år. Under den här tiden har vi även fokus på  
ytterligare åtgärder för de tees som är sämst men det är som vanligt 
styrt av ekonomin också.

Vi i Bankommittén vill också passa på att tacka alla som varit med 
på städdagar och kvällar samt de resursgrupper som lägger ner 
mycket tid. Under nästa säsong hoppas vi på att ännu fler vill vara 
med. Vi ber om att få återkomma till när, var och hur.

Stora banan kommer även i år att var stängd i vinter. Förutsatt att 
det är barmark och frostfritt kommer korthålsbanan vara öppen.

Vi vill också uppmana alla våra medlemmar att komma till oss med 
förslag på förbättringar eller om det är något ni undrar över.

Väl mött på nästa arbetsdag!

Magnus Karlsson / Bankommittén

Gå med i en resursgrupp 

eller bli hålvärd  

nästa år, du också.

Din insats vore  

guld värd för banan!

Anmälan på kansliet.



Vi började med upptaktsmöte den 3 april ute 
på Norraby. Vi var många damer som kom och 
fick se nyheter från Kalle i shopen och njuta 
av Martins goda mat. Vi informerade också 
om kommande tävlingar under säsongen.

TISDAGSGOLFEN
Tisdagsgolfen spelades från 8/5-28/8. Några 
gånger färre i år pga den sena starten. Finalen 
spelades den 8/9. Det var 15 spelare från varje 
klass som gått vidare till final. 
Grundserien vanns av:
A-klass  Anita Möller
B-klass  Camilla Sätermo
På finaldagen vann:
A-klass  Lotta Nordek
B-klass  Ann-Sofie Forsemalm
Det har varit många som har spelat väldigt bra 
med låga scorer och den som lyckades med 
den lägsta var Anita Möller med 65 slag. Lisa 
Ring och Katarina Lif spelade flest rundor, 
hela 16 stycken.

MALMQVISTS GULDPOÄNG
Vår damtävling Malmqvist guldpoäng 
spelades den 13 maj och vanns av Ann-Sofie 
Forsemalm och Camilla Sätermo. Det var hela 
15 par som tampades om de fina priserna från 
Malmqvist guld.

SMÅLANDS DAMTOUR
Även i år har vi haft damer som varit med och 
spelat på Smålands damtour. Det har varit tre 
deltävlingar, Vetlanda Gk, A6 Gk och Nässjö 
Gk. De som lyckades ta sig till finalen, som i år 
gick på Värnamo GK var: Madde Bengtsson, 
Tina Osbeck, Marie Engsén, Jessika Friberg 
och Maysan Stridh. Tina kom 3:a i B-klassen 
och får därmed vara med i landskapsmatchen 
mot Öster-götland 2019. Grattis!

SMÅLANDSPOKALEN
Eftersom Tranås vann Smålandspokalen förra 
året på Tobo GK så fick vi i år stå som ar-
rangör för tävlingen. Det kom nio lag till start 
och segrade gjorde Tranås GK även i år! Laget 
bestod av: Agneta Sjögren, Eva Rylander, 
Gunn Bravell och Marie-Louise Rådberg. 
Bra spelat! Det innebär att vi får arrangera 
tävlingen även nästa år. 

SERIESPEL
I seriespelet har vi haft lag i D30, D60 och 
D70. Där D60 vann överlägset på Isaberg. 
Tyvärr lyckades inte D50 få ihop lag så vill ni 
vara med där nästa år så säg till!

ASENSUS MATCHSPEL
Anette Palm hade sitt roliga matchspel även 
i år. De som förlorade första matchen gick 
vidare till andra chansen. Den som gick 
hela vägen var: Agneta Sjögren och i andra 
chansen vann Linda Lilja. Tack för att ni var 
med och att ni spelade alla matcher inom 
utsatt tid. 

AVSLUTNING
Som avslutning på säsongen hade vi en liten 
tävling på korthålsbanan. Det var en un-
derbar höstkväll som lockade 18 deltagare. 
Efteråt åt vi en god soppa hos Martin, där vi 
även hade prisutdelning. 

Damkommitten tackade alla för i år och den 
här säsongen. Hoppas ni har haft det lika kul 
som vi och att ni längtar till nästa. Ha en bra 
vinter!

Tack för oss!

Damkommittén

Damgolfen 2018
Efter en lång och snörik vinter så kom äntligen solen och värmen till oss. Vi kom igång lite senare än vanligt men 
som alla kommer ihåg så fick vi en VÄLDIGT varm och torr sommar. Regnet som alla längtade efter kom aldrig. 



Vilken golfsäsong vi haft, sällan har det varit så stora 
variationer i spelförhållanden som i år. Men det 
är klart, när säsongen börjar i mitten av april och 
avslutas i oktober, då får vi uppleva allt från vantar 
på båda händerna till isvatten i kepsen för att hålla 
huvudet kallt när solen gassat som ”värst”.
Damligan har träffats på måndagarna och som mest har det 
varit 16 deltagare och som minst 3 – då var övriga på damer  
på försäsongsträning och finslipade sitt närspel och njöt av  
god mat på Wiredaholm Golf & Konferens.  
Nytt för i år har varit att vi spelat poängbogey, helst i tre- eller 
tvåbollar, allt för att snabba upp spelet.
Som vanligt tävlar vi dels varje gång – i någon form av tävling, 
typ fem klubbor, lilla eller stora vågen eller bäst på vissa hål – 
dels sammanlagt över säsongen ”bäst på fem rundor”.

I år var det Kerstin Primeus som vann med 185 poäng på fem 
rundor, ett imponerande genomsnitt på 37 poäng. Tätt efter 
Kerstin kom Liselotte Olsson och Ulla-Britt Ahlstrand på  
181 respektive 177 poäng. 
Den 8:e oktober hade vi avslutning och intog efter spelet en 
utmärkt lunch på klubben, pratade golfminnen och firade våra 
värdiga vinnare. Martin bidrog till festligheterna genom att 
överraska oss med att bjuda på en alldeles sagolikt god tårta  
till kaffet.
Vissa av Damligans damer fortsätter samvaron genom att spela 
bridge under vintern en trevlig sysselsättning som gör att det 
känns som om nästa års golfsäsong inte är alltför långt borta. 
Tycker du att det låter som om Damligan kan vara något 
för dig är du såklart välkommen att spela med oss. Vi spelar 
på måndagar, samlas 9.30, lottar och första bollen går ut 
10.00. Hjärtligt välkomna!

Katarina Hoffmann

Damligan

Pristagarna Liselotte Olsson, Kerstin Primeus och Ulla-Britt Ahlstrand.



Juniorverksamheten har ungefär lika många som deltar i olika grupper som förra året, vi har cirka 70 juniorer i 
träning. De yngre blir äldre och fler ungdomar kommer nu ut och kan spela på stora banan efter att ha klarat sitt 
Gröna Kort. 
Fler juniorer är också sugna på att spela tävling, både på klubben och på Skandia Tour. Det är riktigt kul.
Här hemma har vi haft en egen tour, även kallad Handelsbankens Junior Tour. Den vanns, liksom förra året, återi-
gen av Jennifer Ljungkrantz – grattis.
Förra året skrev jag att Moa kommer att synas på noblare tourer inom kort och det blir av redan nästa år.  
På Symetra i USA kommer vår Moa spela och vi håller förstås alla tummarna för henne.

Juniorerna!



Gamla Grabbar

Trea från höger Lars Boll segrare i Eclectic B-klassen.Först till höger Per Karlsson segrare i A-klassen  I mitten till vänster ses Åke Carlholt segrare  
i Ekerumtävlingens A-klass

Att Gamla Grabbars tisdagstävlingar är populära 
visar det stora deltagandet som fortsatte under 
2018. Även i år blev antalet spelare i snitt 64 st 
under de 19 omgångarna. Ronderna 7 och 17 
hade flest deltagare 73 st. Totalt har 96 spelare 
deltagit någon gång under tisdagstävlingarna. 
Styrelsen vill tacka alla Gamla Grabbar för säsongen 2017.
Avslutningsresan gick för tredje gången till Ekerum Golf & 
Resort utanför Borgholm på Öland 11-12 september. Vi blev 
några färre i år på resan, 51 st. Upplägget var det samma som 
året innan då vi startade klasserna på olika banor. Det är ett 
upplägg som ger mer utrymme för samvaro efter första dagens 
rond. Efter middagen så framförde Håkan Westman och Bo 
Widestrand under ackompanjemang av Lars Sätermo en visa 
som de skrivit ihop. Det blev mycket uppskattat. Efter detta så 
avslutades kvällen med prisutdelning av säsongens tävlingar.
Segrare i A-klassen blev i år Per Karlsson och i B-klassen 
Jörgen Hermansson.
I årets Matchspel segrade Ju Chin Lim som i finalen slog Alf 
Fransson med 2/0. Eclectic stegen togs hem av Arne Wissing 
i A-klassen med 58,5 slag netto och i B-klassen segrade Lars 
Boll med 61,5 slag netto. Vinnare av 2-dagars tävlingen på 
resan blev Åke Carlholt i A-klassen med 141 slag och Sigurd 
Lövmo i B-klassen med 147 slag netto. 
Efter avslutningsresan, genomfördes 3 Höst-ronder i septem-
ber. Segrare i respektive tävling var: Cai Rosell, Leif Hagström 
och Arne Gustafsson i A-klassen och Johan Hansson,  
Dan Sundström och Alf Fransson i B-Klassen. Prisutdelning 
för dessa tävlingar sker på Höstmötet 29 november. Grattis till 
alla segrare.

I år stod Tranås som värd för tredje deltävlingen av Höglands-
touren. Arrangemanget och banan fick mycket beröm. Nässjö 
vann lagtävlingen i Tranås GK. Lagsegrare över 5 tävlingar 
blev Tobo GK. Finalspelet avgjordes i år på A6 GK.
Vi har även utbyte mellan Gränna GK, Eksjö GK, Jönköpings 
GK och Mjölby GK då vi spelar matchspel.
Gamla Grabbar hälsar gärna nya medlemmar välkomna som 
2019 fyller 60 år eller äldre. Läs mer om Gamla Grabbar på 
vår hemsida: golfveteraner.wordpress.com
Styrelsen med Lennart, Janne, Kurt, Håkan och Johnny tackar 
alla som spelat i år samt årets golfvärdar, kansliet, banpersonal 
och Norraby Krog.
Nedan några bilder från den trevliga middagen på Ekerum.

GG'S HÖSTMÖTE 29 november kl. 17.30  i klubbhuset.  Val av styrelse samt  summering av säsongen.  
Prisutdelning av Höstronderna. 

Hjärtligt välkommen!



Då har vi avslutat vår tredje säsong så nu är Täko inte 
längre ”nya” Täko! Vi kan summera året positivt tycker 
vi. Som vi indikerade i förra årets Golfaren hade vi i år 
tre färre tävlingar. Därför har det totala antalet spelare 
minskat något men det som gläder oss är att vi i år haft 
fler spelare per tävling, 86 stycken mot 84 stycken under 
2017.
Årets stora arrangemang var Riksfinal Teen Cup där vi gästa-
des av 144 unga spelare och deras föräldrar i tre augustidagar. 
Alla inblandade i Tranås GK gjorde som vanligt bra ifrån sig 
och vi fick mycket beröm från SGF:s representanter. Det spor-
rar! Inför 2019 har vi också en större tävling, SGF Senior Tour 
H30/H40 den 18-19 maj. Ett hundratal mycket duktiga herrar 
kommer hit och spelar 36 hål. Sedan är det ju så att Tranås fyl-
ler 100 år och det ryktas om en jubileumstävling… håll koll på 
hemsidan!

Täko är mycket glada att spelarna betalar avgiften vid anmälan, 
det underlättar vårt jobb jättemycket och vi har inte hört några 
klagomål alls vilket är positivt!

Just nu jobbar vi för fullt på 2019 års tävlingsprogram som vi 
hoppas ska vara klart före jul. Det kommer på mingolf.se någon 
gång i februari månad.

Vi i Täko tycker det är lätt att jobba eftersom både styrelse, 
krog, shop, kansli och greenkeeper har väldigt lika mål som vi 
har. Vi vill även rikta ett stort tack till alla sponsorer som är oer-
hört värdefulla för oss.

Men framförallt vill Täko tacka alla spelare för bra samarbete, gott  
humör och värdefull feedback och önskar redan nu välkomna 
till 2019 års säsong med en del nya tävlingar kanske?

Täko

Rapport från Tävlingskommittén



Namn resultat
SNÖRTÄVLINGEN
1. Elisabeth Wilander 67
2. Henrik Törnbom 68
3. Joacim Råsberg 69

J klass
1. Olle Hettefelt 74
2. Viggo Burenby 76

MALMQVISTS GULD 13 MAJ
1. Camilla Sätermo/Ann-Sofie Forsemalm 43
2. Ebba Asp/Matilda Svenler 41
3. Klara Johansson/Emelie Jönsson 39

SANDSTRÖMS MODE 17 JUNI
A-klass

1. Björn Ljunggren 71
2. Joakim Drott 74
3. Andreas Johansson 75

B-klass
1. Mikael Folke 66
2. Kurt Bjarsch 72
3. Johan Lif 74

C-klass
1. Mikael Brangenfeldt 75
2. Martin Ribenhäll 75
3. Kjell Blomquist 77

A-klass DAM
1. Elisabeth Wilander 75
2. Ulla Blomquist 75
3. Gunilla Svensson 75

B-klass DAM
1. Liselotte Ring 70 
2. Karin Ulmbrant 70
3. May-Britt Stridh 75

Namn resultat
VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 6 JUNI

herrklass
1. Pontus Beidegårdh/Sebastian Knutsson 46 

2. Anders Åhlén/Peter Åhlén 44 

3. Henrik Törnbom/Filip Mowitz 44 

damklass
1. Liselott Nordek/Eva Gustafsson 44 

2. Susanne Rosgren/ 
Katarina Wik-Söderström

43 

3. Gerd Johansson/Madelen Petersson 42 

GOLFSTORE MIDSOMMARMIXED 23 JUNI

1. Michael Magnusson/Liselotte Ring 44 

2. Mikael Brangenfeldt /Marie Engsén 43 

3. Leif Hagström/Lizzie Hagström 43 

SPASWINGEN 1 JULI

A klass
1. Leif Rignell/Katharina Lif 39 

2. Peter Åhlén/Anders Åhlén 38

3. Ebba Asp/Marcus Tamminen 38

B klass
1. Rikard Linge/Linda Linge 43 

2. Patrik Fransson/Jonas Wahrby 43 

3. Liselotte Olsson/Bo Olsson 40 

GENERATIONSPOKALEN 15 JULI

1. Rikard Linge/Noel Linge 46 

2. Filip Magnusson/Lennart Magnusson 45 

3. Joakim Burenby/Viggo Burenby 44 

HANDELSBANKENS DAM BJUDER HERRE 23 JULI

1. Björn Ekstam/Alexandra Skobe 61

2. Maria Sundell-Helgesson/ 
Tomas Helgesson 

63 

3. Sören Carp/Carina Cernvall 63

Tävlingsresultat 2018



Namn resultat
DONNIA SKINN´S CANCERGOLFEN 12 AUGUSTI
1. Patrik Fransson/Staffan Fransson 53 
2. Eva Gustavsson/Liselott Nordek 53 
3. Dan Löwunger/Catherine Osbeck 52 

FINAL TISDAGS- & ONSDAGSGOLFEN 12 SEP
A-klass dam

1. Liselott Nordek 70
2. Maria Sundell-Helgesson 72
3. Elisabeth Wilander 73

B-klass dam
1. Ann-Sofie Forsemalm 76
2. Kerstin Hylén Sundström 77
3. Carina Johansson 77

A-klass herr
1. Anders Åhlén 68
2. Peter Åhlén 70
3. Magnus Ekman 72

B-klass herr
1. Dick Persson 72
2. Adam Jismark 74
3. Mikael Svenberg 75

NORRABY KROG MIXED TEE 30 SEPTEMBER
1. Martin Wåhlstrand, Anton Bengtson, 

Emil Andersson, Oscar Tengbom
93 

2. Erik Hellqvist, Simon Hellqvist, Andreas 
Lingmerth, Johan Andersson

88

3. Jens Svenler, Anders Nordek, Liselott 
Nordek, Maria Svenler

88 

Namn resultat
TRANÅS CLASSIC

A-klass
1. Simon Hellqvist 68
2. Philip Ljunggren 71
3. Jonas Beurling 72

B-klass
1. Johan Tell 38 
2. Hampus Nilsson 38
3. Peter Ekström 35

C-klass
1. Anders Carlsson 40
2. Anders Elovsson 36
3. Katharina Lif 35

GOLFHÄFTET TROPHY 24 JULI
1. Pontus Beidegårdh/Albin Nordek 47 
2. Dan Löwunger/Catherine Osbeck 43 
3. Kenneth Svensson/Gunilla Svensson 42 

TRANÅS ENERGI BÄSTBOLL 26 JULI
1. Patrik Forsemalm/Ann-Sofie Forsemalm 51 
2. Pauline Helgesson/Thomas Helgesson 48 
3. Filip Blomqvist/Simon Blomqvist 48 

GARY MEN & WOMEN SCRAMBLE 27 JULI
1. Martin Wåhlstrand, Anton Bengtson, 

Emil Andersson, Oscar Tengbom
55 

2. Erik Hellqvist, Simon Hellqvist, Andreas 
Lingmerth, Johan Andersson

56

3. Jens Svenler, Anders Nordek, Liselott 
Nordek, Maria Svenler

56 

OEM-POÄNGEN 15 SEPTEMBER
1. Peter Åhlén/Christer Åhlén 47 
2. Per Gustavsson/Peter Helgesson 45 
3. Marcus Frödin/Stefan Skrubbe 43 



Klass Namn resultat
Herrar 1. Andreas Lingmerth 228

2. Henrik Törnbom 230

3. Andreas Johansson 235

Damer 1. Klara Johansson 232
2. Ebba Asp 241

3. Emelie Jönsson 278

H20 1. David Skobe 168

2. Simon Hellqvist 175
3. Viggo Burenby 179

H30 1. Henrik Törnbom 156

2. Martin Gustafsson 157

3. Karl Ragneby 159

H40 1. Martin Gustafsson 157

2. Karl Ragneby 159

3. Andreas Johansson 159 

H50 1. Magnus Segersson 174

2. Martin Hoflund 175
3. Bo Doverhag 175

H60 1. Michael Magnusson 159

2. Hans Ljungqvist 169

3. Bo Johansson 179

H70 1. JuChin Lim 84

2. Kurt Bjarsch 90

H80 1. Arne Wissing 85
2. Arne Lingmerth 96

Handicapklass Herr 1. Bo Horndahl 139

Handicapklass Dam 1. Ebba Asp 136

KM Foursome Herr 1. Andreas Lingmerth, Tobias Lingmerth 150

2. Magnus Segersson, Hans Ljungqvist 176

3. Johan Andersson, Simon Hellqvist 177

KM Foursome Dam 1. Emelie Jönsson, Klara Johansson 160

2. Madelen Pettersson, Ebba Asp 170

3. Wanja Boij, Emelie Högström 187

KM Match Herr 1. Andreas Lingmerth

2. Peter Åhlén

Alla Klubbmästare 2018



Jeansbolagets Snörgolf

Sandströms Mode

Tranås Energi Bästboll Generationspokalen

Norraby Krog Mixed Tee

Donnia Skinn - ett slag för Cancergolfen

Golfstore Midsommarmixed

Handelsbanken Dam bjuder Herre Golfhäftet Trophy

Gary Men & Woman

Strömsholmen Irish Greensome

Tranås Classic Erik Hellquist

Bilder från tävlingar 2018

Spasvingen A-klassVolvo World Challenge Spasvingen B-klass



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!

Hole-in-ones 2018
på Norrabybanan
Namn   Hål Bana              

Anders Johansson    Hål 8    Norrabybanan

Marianne Hörlin       Hål 10  Norrabybanan

Thomas Lundqvist    Hål 8    Norrabybanan

Peter Eklind Hål 8    Norrabybanan

Ing-Mari Höglund      Hål 8    Norrabybanan

Cai Rosell      Hål 5    Norrabybanan

Dennis Strömberg     Hål 5    Norrabybanan

Hjalmar Wilander Hål 6    Korthålsbanan



Säsongen 2018 var min första som proffs, vilket var väldigt 
spännande och roligt.  
Jag inledde min proffskarriär med att spela på Swedish Golf 
Tour, vilket är den svenska proffstouren. Med stabilt spel 
lyckades jag bra, det blev sex top-10 placeringar, varav tre top-
5. Något jag är nöjd över, då jag presterat bättre än tidigare år 
och också utvecklat mitt spel. 

Jag placerade mig även på en 9:e plats på Tourens order-of-
merit, det trots att jag inte kunde spela alla tävlingar eftersom 
jag delar av säsongen fortfarande spelade collegegolf. 

Under säsongen valde jag även att kvala till Symetra Tour i 
USA, det är LPGAs undertour. I steg I klarade jag kortet och 
2019 kommer jag därför att få spela ett antal tävlingar där, 
vilket känns jättekul och även är ett steg närmare mitt mål,  
ett liv som golfproffs.

Hälsningar Moa

Moa Folke satsar på en karriär som golfproffs 

Årets upplaga av Tranås Open samlade 66 deltagare. Tävlingen spelades  
i bra väder på en utsökt fin bana, som fick mycket beröm av spelarna.
Vi tackar våra sponsorer Elon och Tranås Resebyrå.

1. Philip M.E Johansson, Motala Golfklubb 140
2. Markus Rehnström, Jönköpings Golfklubb 143
3. Johan Bjerhag, Ronneby Golfklubb  146
4. Johan Andersson, Kalmar Golfklubb  151
5. Andreas Andersson, Kalmar Golfklubb  151
6. Terry Burgoyne, Ombergs Golf Resort   153

Bästa tranåsspelare var Martin Gustafsson och Magnus Karlsson  
som slutade på en 16:e respektive 17:e plats.

Tranås Open 2018

Elisabeth svensk mästarinna
SM för Damer 60 spelades i år på Laholms GK och Elisabeth Wilander 
kom till tävlingen för att försöka försvara sitt SM-guld. Spelet stämde 
och efter två dagars spel 76, 76 ledde Elisabeth med 2 slag inför den sista 
och avgörande rundan. Elisabeth höll nerverna i styr, gick sista rundan 
på 78 slag och vann till tävlingen med 2 slag före Eva Lindberg och 
Agneta Lindqvist.
Detta vara den tredje SM-titeln, den första vann hon i D40-klassen på 
Hook för 19 år sedan. 



Kom och njut av ett 
julbord på Norrabykrog!

 Norraby krog erbjuder ett traditionellt svenskt julbord. 
Från ölbrässerad julskinka, hemmagjorda köttbullar, 
sillar i olika färger och smaker till egenkryddad snaps 

samt hembakad ostkaka.

30/11 – 9/12 
17:00-20:00, sön kl. 13.00

Vill du säkerställa en plats? 
Ring: 0140-194 35 elller maila på info@norrabykrog.se

Kontakta oss om ni har förfrågningar på övriga tider.

Vintertider
Vi tackar Tranås GK, alla medlemmar och gäster för den gångna golfsäsongen. Den har varit intensiv och 
med en fantastisk kvalitet på banan. Tack banpersonalen! 
Många positiva röster från golfpaket och tillresta som tycker vi har en fantastisk anläggning. 
Teen cup-finalen var en rolig tävling för klubben, bra jobbat av alla inblandade! 
Vi i restaurangen är alla väldigt nöjda med förändringarna på klubbhuset. 

Vi fortsätter servera dagens lunch mån-fre 11.30-14.00 fram till 
den 21 december. Vi öppnar igen redan den 4 februari.
Ni är hjärtligt välkomna!

Vi har öppet för fester, catering och övriga arrangemang hela vintern. Ring eller maila för bokningar, 
förslag och offert.

Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp!

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



Pron har ordet
Ett annorlunda år med nya namn i shopen. Madelen gjorde 
entré i shopen - med bravur. Det är med glatt humör jag vill 
meddela att hon är tillbaka även 2019. Även Moa var ny i 
shopen, mellan tävlandet täckte hon upp och höll fin service. 
Nästa år blir det nog mer spel och träning för Moa så vi önskar 
henne all lycka.

Årets värmerekord fick våra shorts och pikéer att nästan ta 
slut – vilket är kul och bra förstås. Desto mer långärmat och 

byxor finns kvar, precis som med regnkläder. Dock har vi på 
Tranås klarat oss bra om man får lyssna till klubbar och kol-
legor omkring oss. Det vill jag tacka er medlemmar och våra 
greenfeegäster för – tack!

Vi kan spela simulatorgolf uppe i studion. Redan från  
1/11 går det att spela. 

Boka tid via karl.ragneby@pgasweden.com. Mer om  
simulatorspel och priser hittar ni på min hemsida.

Julklappstips: Presentkort, lektionspaket, vinterträning,  
en runda i simulatorn eller en piké och tröja med klubblogo.

• Tröja och piké herr/dam - 749 kr (ord. pris 999 kr)

• Puma Klubbpiké herr/dam - 299 kr (ord. pris 399 kr) 

• Resefodral 1.195 kr (ord. pris 1.595 kr)

Erbjudandet gäller t.o.m. den 15 april 2018. Beställ på:  
karl.ragneby@pgasweden.com eller så besöker du shopen 
under höstmötet/julöppet och meddelar vad du vill beställa.

Våra representationslag
Damerna, som spelar i division 1, skötte sig bra på en väldigt 
fin Landeryds Södra. Vi kanske inte nådde upp till vår högsta 
nivå men spelar kvar i division 1 efter en 9:e plats av 13 lag.

Herrarna spelade i division 2 på Gränna GK med stor iver om 
avancemang till 1:an. Efter mycket bra singelspel sista dagen 
blev det till slut 3 ynka slag som höll oss kvar i division 2.  

Vi slutade alltså 3:a av 11 lag. Nytt blod börjar ta plats i laget 
och det är alltid kul och givande - konkurrensen i laget är 
stenhård, men viljan än hårdare. Kul att se både damerna och 
herrarna utvecklas på träningarna. Ännu roligare att se dem 
använda sig av sina nya kunskaper i spel. Nästa år ger vi järnet 
igen!

Julöppet; 

måndag 17/12

torsdag 20/12

kl. 16.00-19.00



Träningsresor med Golf Plaisir  

www.golfplaisir.se/tranas2019
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast den  
1 december 2018. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
info@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Suenos banor Pines och Dunes tillhör de mest populära inom Beleks stora 
utbud. Banorna är mjukt böljande parkbanor av bästa kvalitet med se-
parerade hål kantade av väldoftande pinjeträd. ”Pines” är den lite längre 
banan, med en hel del spektakulära hål och välplacerade vattenhinder. 
”Dunes” är något kortare med par 69 men kräver å andra sidan ytterligare 
precision i slagen. Vad som kännetecknar båda banorna är den vackra 
parkkaraktären, den fina konditionen och att fairways alltid är böljan-
de. Hål 9 och 18 på båda banorna är kort och gott magnifika med läckra 
avslutningar mot svårplacerade greener invid sjön framför klubbhusets 
terrass med en spektakulär ö-green som kronan på verket. 

Sueno Golf Hotell är ett äkta golfhotell. Här är det nära till allt! På en-
tréplan ligger baren, hotellets restaurang, proshop och reception. En 
trappa ned hittar du spa, pool, bastu samt caddiemaster. Ta hissen uppåt 
så kommer du till ditt rum. Efter rundan samlas de flesta i Birdie Bar som 
är byggd på bryggor ut i vattnet, med utsikt över avslutningshålen. Lob-
bybaren är samlingspunkten inför middagen. Här sitter du och berättar 
om dina rundor över en kall dryck. Måltiderna som ingår serveras i den 
mysiga bufférestaurangen, men här finns även ett mindre à la carte-utbud. 
Sueno Golf Hotel är ett riktigt bra golfhotell för dig som föredrar närheten 
till allt.

Pris per person     

16.995:- 

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Göteborg - Antalya t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på Sueno Golf   
 Hotel
•  All inclusive
•  5 greenfee på Pines and Dunes 
•  Träning inkl. bollar
•  Service av Golf Plaisirs ortspersonal 

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:       2.995:- 
Avbeställningsskydd:  700:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Turkiet
Två underbara 18-hålsbanor 
med prima parkgolf och ett riktigt 
golfhotell alldeles intill banan där du 
har nära till allt.

Följ med Tranås GK till Belek!
Sueno | 20 - 27 april, 2019



STYRELSE & KOMMITTÉER

Bertil Fång Ordförande 
Magnus Skobe Vice ordförande 
Malin Ekeflo Sekreterare
Per Samuelsson Kassör &
 Medlemskommittén 
Björn Pettersson Styrelseledamot
 Marknadsansvarig
Peder Ekeflo Styrelseledamot
Mattias Lägermo Styrelseledamot
Madelen Petersson  Suppleant
Madlene Bengtsson Suppleant
Bo Johansson mfl. Tävlingskommittén
Mangus Karlsson Ordf. Bankommittén 
Kent Irebo HCP-kommittén 
Jessica Friberg Damkommittén 
Mattias Lägermo Byggnadskommittén 
Oscar Landsjö Revisor 
Kristina Rofors Revisor
Torgny Pettersson Greenkeeper
 Lennart Swenson ordf. GamlaGrabbar 

VALBEREDNING:
Anders Berg ordf, Anne-Marie 
Ljunggren, Katharina Lif,
Kenneth Svensson styr repr.

 
KANSLI:
Ulf Atterklint, Eva Sandberg
 
BANAN:
Torgny Pettersson, Kenneth 
Henningsson, Ted Nilsson,  
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

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

EL & VVS


